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“Ser professor é viver no desassossego, na inquietação, na procura, todos os 

dias, das respostas para os problemas das crianças e dos jovens. É aqui que bate 

o coração da profissão. Não nos interessa o conforto do que já foi feito, 

interessa‐nos, sim, olhar para o que ainda falta fazer, sobretudo para promover a 

inclusão e a igualdade de oportunidades.” 

 
(António Sampaio da Nóvoa) 
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RESUMO 

O entusiasmo e a satisfação durante a prática das aulas de Educação Física são fatores 

primordiais no sucesso das aprendizagens dos alunos e na promoção da atividade física 

fora do contexto escolar ao longo das suas vidas. Para garantir a prática ativa e 

satisfatória dos alunos em aula, o professor necessita de efetuar um trabalho rico e 

variado no que diz respeito ao planeamento, à condução de ensino e ao processo 

avaliativo. Todo este procedimento encontra-se interligado e dependente um do outro, 

sendo necessário efetuar reflexões constantes sobre as estratégias implementadas e 

verificar o seu respetivo sucesso, sendo estas esboçadas no presente documento. 

Durante a análise do estágio pedagógico, foi necessário ter em conta o contexto escolar 

onde este se desenrolou, sendo importante realçar que a interação do professor não se 

caracterizou apenas em sala de aula mas também com toda a comunidade escolar e as 

suas respetivas atividades. A identificação de problemas no meio escolar torna-se vital 

para o professor enquanto investigador e promotor de resolução de problemas na área de 

Educação Física. Todas estas oportunidades vieram enriquecer a formação inicial 

enquanto docente de Educação Física e membro da comunidade escolar. 

Palavras-Chave: Satisfação na Educação Física; Processo de Ensino-Aprendizagem; 

Formação Inicial; Investigação na Educação Física; Educação Física na Comunidade 

Escolar;   
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ABSTRACT  

Physical Education enjoyment is a critical component in the success of student learning 

and pursuit of physical activity outside of school. To ensure active and satisfactory 

practice of students in class, the teacher needs to make a rich and varied work, regarding 

the program, conduct of lessons and evaluation process. This entire procedure is 

interconnected and dependent on one another, and it is necessary to make constant 

reflections on implemented strategies and check their respective success. During the 

analysis of teaching practice, it was necessary to take into account the school context 

where it took place, and it is important to note that the interaction of the teacher was not 

characterized only in the classroom but also with the whole school community and their 

respective activities. The identification of problems in the school environment becomes 

vital to the teacher as a researcher and problem solving promoter in the area of Physical 

Education. All these opportunities have enriched the initial training as a teacher of 

Physical Education and member of the school community. 

Key-Words: Physical Education enjoyment; Learning Process; Initial Traning; Physical 

Education Research; Physical Education in School Community;  
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Introdução 

“ (…) A reflexão serve o objetivo de atribuição de sentido com vista a um melhor 

conhecimento e uma melhor ação (…) ” (Cardoso, Peixoto, Serrano, & Moreira, 1996) 

O presente documento corresponde à reflexão final de todas as atividades desenvolvidas 

ao longo deste ano letivo no estágio pedagógico, de acordo com o plano de estudos do 

mestrado de Ensino em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade 

de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, desenvolvido no Agrupamento de 

escolas da Portela e Moscavide (AEPM), mais precisamente na escola E. B. 2,3 Gaspar 

Correia.  

Este documento segue uma linha reflexiva através de críticas construtivas de todas as 

atividades realizadas ao longo do ano letivo, enfatizando as dificuldades deparadas e as 

soluções e estratégias encontradas para as superar. Será também evidenciado as 

evoluções que obtive enquanto docente de Educação Física. 

Deste modo, o relatório final de estágio é estruturado em seis grandes partes. 

Inicialmente exponho e analiso o contexto em que o estágio pedagógico decorreu, 

servindo como suporte reflexivo das restantes partes do relatório. De seguida, apresento 

a importância dos alunos disfrutarem as aulas de Educação Física no seu processo de 

ensino-aprendizagem sendo exposto as estratégias e intervenções implementadas a 

nível do planeamento, condução de ensino e avaliação, que levaram ao sucesso dos 

alunos. Esta mesma importância é explorada junto dos alunos do Ensino Básico na 

terceira parte do trabalho. Posteriormente, realço o papel do professor de Educação 

Física junto da comunidade escolar sendo refletido todas as suas áreas de intervenção, 

nomeadamente áreas onde tive a oportunidade de intervir enquanto docente desta área 

curricular. Seguidamente apresento uma análise sobre as experiências vivenciadas junto 

da direção de turma, uma vez que durante o presente ano letivo a turma teve uma 

substituição da docente responsável por este cargo inicialmente. Finalizando, na sexta e 

última parte do relatório efetuo uma pequena reflexão sobre as expetativas iniciais e as 

expetativas alcançadas após o término do estágio pedagógico, enfatizando os fatores 

que determinaram o sucesso deste processo de formação e a sua repercussão no meu 

futuro profissional e pessoal. 
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1. Contextualização do Estágio 

“O estágio pedagógico decorre de acordo com duas vertentes de responsabilidade: uma 

corresponde à responsabilidade profissional do estagiário face aos seus alunos, à escola 

e à sociedade; outra refere-se ao processo formativo dos próprios estagiários.” (Guia de 

Estágio Pedagógico 2014/2015, 2014) 

A formação de professores pode ser entendida como o processo contínuo e sistemático 

de aprendizagem no sentido de inovação, aperfeiçoamento de atitudes, saberes e 

saberes-fazer e da reflexão sobre valores que caracterizam o exercício das funções 

inerentes à profissão de docente (Onofre, 1996). Neste sentido, o professor estagiário 

desenvolve um módulo de formação, em regime de supervisão pedagógica, com o intuito 

de habilitar profissionalmente o desempenho de todas as atividades inerentes à função 

profissional de um professor de Educação Física (EF) do ensino básico e secundário.  

Posto isto, surge a necessidade de explicitar em que contexto se desenrolaram estas 

atividades, nomeadamente, a caracterização do agrupamento e da escola onde decorreu 

o estágio pedagógico, o departamento de EF, o núcleo de estágio e por fim, uma breve 

caracterização da turma que fiquei encarregue durante o presente ano letivo. 

 

1.1. Caracterização do Agrupamento  

A reestruturação da rede escolar através do agrupamento e da agregação de escolas 

vem aumentar a autonomia e a capacidade de intervenção dos órgãos de direção das 

escolas com o objetivo de  

 “ (…) garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade 

pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar que o 

integram, bem como a proporcionar aos alunos de uma dada área geográfica 

um percurso sequencial e articulado e, desse modo, favorecer a transição 

adequada entre os diferentes níveis e ciclos de ensino.” (Decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, 2012, p. 3341) 

O estágio pedagógico decorreu no Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide 

(AEPM) onde, como o nome indica, situa-se em duas freguesias, da Portela e de 

Moscavide, do concelho de Loures. Este agrupamento é constituído pela Escola 

Secundária da Portela, pela Escola Básica 2,3 Gaspar Correia, pela Escola EB1/JI da 

Portela, pela Escola EB1/JI da Portela e pela Escola EB1 Quinta da Alegria.  
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A sede do agrupamento corresponde à Escola Secundária da Portela que se situa em 

frente à Escola E. B. 2,3 Gaspar Correia, sendo esta última a escola onde as atividades 

do estágio pedagógico predominaram. Esta proximidade geográfica potencia aos alunos 

uma transição adequada e sequencial entre os diferentes níveis e ciclos de ensino, como 

é mencionado no Decreto-lei n.º 137/2012. Será importante destacar que esta 

proximidade geográfica permitiu ainda um intercâmbio entre os professores, existindo 

casos de docentes a lecionar em ambas as escolas. O orientador de estágio encontrava-

se nesta situação permitindo um acréscimo de oportunidades de formação e de 

intervenção aos estagiários, como será possível verificar nos capítulos seguintes. 

Segundo o Projeto Educativo (2011), a população do agrupamento prevalece 

maioritariamente urbana, com predominância de encarregados de educação ligados aos 

sectores dos serviços/comércio, oriundos de contextos socioeconómicos variados (cf. 

Anexo 2). Neste ano escolar, o agrupamento contou com a participação de 2631 alunos 

em todas as suas escolas.  

Relativamente à exploração das escolas do agrupamento, tive contacto com todas elas, 

no entanto tive apenas a oportunidade de intervir ativamente em três das cinco escolas 

do agrupamento, levando a uma maior participação e convivência com a toda a 

comunidade escolar, não estando limitada à escola onde intervim diretamente na 

lecionação da disciplina de Educação Física (EF). Esta envolvência estará refletida ao 

longo de todo o relatório quer ao nível da relação obtida com os alunos como também 

com os professores, funcionários e encarregados de educação. 

 

1.2. A Escola E. B. 2,3 Gaspar Correia 

O estágio desenvolveu-se na escola E. B. 2,3 Gaspar Correia que se situa na Avenida 

das Escolas, nº 9, 2685-204 Portela – Loures. Esta escola iniciou a sua atividade à 42 

anos atrás, mais precisamente desde de 5 de outubro de 1973.  

A escola conta com sete pavilhões, sendo um de instalações desportivas além dos 

espaços exteriores disponíveis para a prática desportiva, caracterizados por uma boa 

polivalência. Os restantes pavilhões são constituídos, essencialmente, por salas de aula 

mas também contam com o gabinete de Serviço de Psicologia e Orientação (SPO), uma 

sala de currículos funcionais, uma sala destinada às profissionais de educação especial, 

o Centro de Recursos Tecnológicos de Informação e Comunicação para a Educação 

Especial (CRTIC) de Loures, e por fim a Biblioteca Escolar denominada de BECRE 

(Projeto Educativo, 2011). 
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Durante este ano escolar, a escola contou com 645 alunos distribuídos por 26 turmas, 

verificando-se uma média de 25 alunos por turma. O 2º ciclo acarretou um maior número 

de turmas, correspondendo a 18 e as restantes pertenceram ao 3º ciclo. Portanto 

existiram, nove turmas do 5º ano, nove turmas do 6º ano, três turmas do 7º ano, duas 

turmas do 8º ano e por último, três turmas do 9º ano. 

De acordo com o Projeto Educativo (2011), a escola acolhe alunos maioritariamente 

oriundos das freguesias da Portela e de Moscavide mas também de outras freguesias (cf. 

Anexo 2). A maioria dos alunos é de nacionalidade portuguesa à qual se segue a 

nacionalidade brasileira. Verifica-se que a maioria dos pais é empregada nos sectores de 

comércio/serviços, seguindo-se um número significativo pertencente a outras profissões. 

Por fim, a maioria dos pais possui habilitações entre o 3º ciclo e o secundário, seguindo-

se os de habilitações ao nível do ensino superior. Estes são resultados comprovados no 

estudo de turma (cf. Anexo 1) efetuado no início do ano letivo na turma que me foi 

atribuída para concretizar o estágio pedagógico. 

“(…) em sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável 

garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades 

culturais a um só tempo plurais, variadas e dinâmicas, assim como a sua 

vontade de conviver. As políticas que favorecem a inclusão e a participação 

de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da sociedade 

civil e paz.” (UNESCO, 2002, p. 3) 

De um modo geral, o que destacou mais nesta escola foi a interação e convivência entre 

os diversos grupos étnicos-culturais, resultantes das migrações de diversos países, na 

comunidade escolar. A população escolar, como foi referido anteriormente, caracteriza-se 

por envolver alunos de diversificadas nacionalidades e origens, promovendo a confiança 

e a autoestima dos alunos assim como o reconhecimento da diferença, potenciando o 

respeito pela cultura de proveniência de cada aluno. Este é um facto que se observa em 

cada canto da escola, todos os alunos respeitam-se mutuamente, convivem entre sim e 

relacionam-se independentemente da sua nacionalidade ou poder económico. 

Apesar desta política inclusiva ser algo que deveria ser intrínseco à formação e educação 

de cada aluno, nem sempre se verifica esta disponibilidade de interação e intercâmbio 

entre os alunos. Aprender a lidar com a diferença deve ser uma das competências 

transmitidas aos alunos durante o seu percurso escolar pois só assim iremos formar 

cidadãos que sejam capazes de “ (…) integrar-se ativamente na sociedade e dar um 
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contributo para a vida económica, social e cultural do País” (Decreto-Lei n.º 75/2008 de 

22 de Abril, 2008) de forma justa e inclusiva.  

As vivências e aprendizagens proporcionadas por esta escola são sem dúvida uma mais-

valia para a formação dos alunos, sendo também bastante importante e enriquecedora 

para mim, enquanto docente que se encontra em formação. 

Esta envolvência entre os alunos não se verifica em todas as escolas, tendo como 

exemplo as escolas onde efetuei o intercâmbio escolar de professores estagiários, 

nomeadamente a escola Secundária António Damásio e a escola Secundária José 

Gomes Ferreira, caracterizadas por infraestruturas com grande polivalência, 

principalmente a nível desportivo, e com alguma modernidade (especialmente a 

primeira), sendo constituídas por alunos oriundos de famílias com níveis 

socioeconómicos médio alto.  

Ao circular pelos corredores e espaços exteriores destas escolas não visualizei as tão 

vincadas peculiaridades da escola onde estive a estagiar, nomeadamente na envolvência 

dos alunos de diversas origens e nacionalidades, pois esta característica não se 

evidencia em tão grande escala como na escola E. B. 2,3 Gaspar Correia.   

Fazendo uma comparação a nível dos recursos espaciais e materiais destas escolas, 

verifiquei que também existe uma grande diferença neste âmbito. Apesar da instituição 

onde estagiei contasse com recursos materiais suficientes para a lecionação das 

matérias nucleares do currículo nacional de Educação Física (EF) e de possibilitar a 

abordagem de diversas matérias alternativas, nada se comparou com a quantidade de 

recursos materiais existentes nas escolas visitadas. A nível de recursos espaciais, o 

mesmo aconteceu, ambas as escolas possuíam mais que um espaço interior para a 

lecionação da disciplina de EF. Isto revela que os colegas que efetuaram o seu estágio 

pedagógico nestas escolas tiveram menos entraves no que diz respeito à utilização 

destes recursos. Por exemplo, estes não tiveram o problema de nunca ter disponível o 

pavilhão só para a sua turma, como aconteceu comigo durante todo o ano letivo.  

Ao refletir sobre este aspeto, conclui que preferi ter estas inúmeras dificuldades durante o 

processo de formação, onde pude contar com a ajuda e os conselhos do orientador, que 

consequentemente promoveu a aquisição de mais aprendizagens e estratégias a utilizar 

em situações onde os recursos são mais reduzidos.  
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Todas as características da escola aqui evidenciadas contribuíram grandiosamente para 

o enriquecimento da minha formação enquanto aprendiz do ensino e como profissional 

de EF.  

 

1.3. A Educação Física na Escola 

A EF na escola é regulamentada pelo Projeto Curricular de Educação Física – PCEF (cf. 

Anexo 3) que se encontra em vigor desde 2011 até ao presente ano, sendo reformulada 

em 2013. Este documento serve de referência fundamental para a orientação e 

organização do trabalho de conjunto dos professores e de cada um em particular à 

escola plurianual e anual (PCEF, 2013).  

Neste projeto são expostas as decisões sobre a composição do currículo dos alunos no 

quadro das orientações em vigor, incluindo as opções sobre as atividades de 

enriquecimento curricular, considerando as características gerais da população escolar, 

as características dos recursos e o seu plano de desenvolvimento, as possibilidades e 

limitações de professores e o seu plano de formação (PCEF, 2013).   

Sendo assegurado pelo sistema educativo as condições necessárias para a 

concretização da EF na escola (recursos temporais, recursos materiais e formação de 

professores – recursos humanos), a aplicação dos programas nacionais de educação 

Física (PNEF) fica a depender da mobilização do departamento de educação física (DEF) 

em função dos objetivos da disciplina, desenvolvendo estratégias que proporcionem a 

sua consecução. Portanto, a formação e o sucesso dos alunos não depende apenas das 

condições essenciais à prática de EF (elaboração de normas, agrupamentos de escolas, 

definição de núcleos essenciais a nível nacional, avaliação e formação do pessoal 

docente, entre outras) mas também das decisões coletivas do DEF relativamente ao nível 

do currículo dos alunos, ao nível dos recursos temporais, ao nível dos recursos materiais 

e ao nível dos recursos humanos (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). 

Para uma melhor compreensão do trabalho efetuado na área disciplinar de EF na escola, 

seguidamente analisado estas decisões que se encontram expostas no PCEF. 

1.3.1. Decisões ao nível do Currículo dos Alunos  

“É indispensável aprovar decisões de alcance plurianual, que mostrem uma 

dinâmica de desenvolvimento das condições de realização das atividades 

educativas e também do processo curricular, proporcionando uma articulação 

vertical do currículo e elevação das metas e resultados que traduzem a 
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realização dos objetivos de cada ano de curso e as competências de ciclo” 

(Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001, p. 19). 

No PCEF (2013) do agrupamento deparamo-nos com vários exemplos de decisões de 

alcance plurianual, onde constam o Plano Anual de Atividades (p. 8) no domínio das 

Atividades Físicas correspondente à composição curricular desde do 1º ao 12º ano, e o 

desenvolvimento plurianual das atividades físicas, da aptidão física e dos conhecimentos, 

que articulam verticalmente (ao longo de todo o percurso escolar) os objetivos e os 

conteúdos definidos entre ciclos, garantindo a progressão e coerência do 

desenvolvimento dos alunos.  

O contributo da EF no processo educativo global de 12 anos de ensino expressa-se nas 

“competências específicas”, cujo conteúdo está explicitado nos objetivos de ciclo 

(plurianuais, para cada Domínio e no seu conjunto, ou «comuns a todas as Domínios») e 

nos objetivos de ano, que especificam os resultados esperados dos processos formativos 

aplicados pelos professores nos (diferentes) Domínios e respetivas matérias (PCEF, 

2013).  

Com este procedimento é assegurado e englobado todo o território educativo do 

agrupamento, uma vez este ser constituído por escolas desde do ensino básico até ao 

ensino secundário, sendo garantido a combinação do currículo nas escolas em curso 

permitindo aumentar a coerência no percurso educativo dos alunos (Jacinto, Comédias, 

Mira, & Carvalho, 2001). 

Reforçar e ampliar a possibilidade de incluir no currículo de EF matérias “alternativas” de 

acordo com as características da população escolar, o meio onde a escola se insere e os 

recursos disponíveis na comunidade educativa, é algo já previsto na conceção do 

programa de EF (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). Neste aspeto, o projeto 

mostra-nos matérias alternativas que visam complementar as matérias nucleares como 

também proporcionar a aquisição de novas competências aos alunos, nos domínios em 

que o professor considere necessário. Alguns dos exemplos explícitos no PCEF (2013) 

são a ginástica acrobática, orientação, corfebol, râguebi, basebol e escalada.  

A avaliação inicial é um processo fundamental, pois permite a cada professor orientar e 

organizar o seu trabalho na turma, adequando o nível dos objetivos às características dos 

alunos, caso seja necessário (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 200). O protocolo de 

avaliação inicial – PAI (cf. Anexo 4) foi-me facultado separadamente e de acordo com as 

suas indicações, este deverá ser aplicado nas primeiras 3 a 4 semanas do ano letivo, 

tendo como principal objetivo diagnosticar/prognosticar as competências dos alunos, para 
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a elaboração do Plano Anual de Turma - PAT (PCEF, 2013). Neste documento estão 

definidas os critérios de avaliação e as respetivas situações de observação para cada 

nível em cada matéria. Será importante referir que o PAI foi elaborado pelos elementos 

do núcleo de estágio de EF da escola em anos anteriores.   

1.3.2. Decisões ao nível dos Recursos Temporais 

Em relação aos recursos temporais, é importante evidenciar a organização dos horários e 

organização do tempo de aula. 

Segundo Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho (2001), a organização dos horários é uma 

condição de garantia de qualidade que não deve ser descurada, para que não haja 

limitação do desenvolvimento dos alunos, designadamente ao nível das possibilidades de 

desenvolvimento da aptidão física e o seu efeito sobre a saúde. Uma das condições para 

a elaboração deste programa é o facto de existirem no mínimo 3 sessões de EF por 

semana, preferencialmente em dias não consecutivos, por uma questão de aplicação dos 

princípios de treino e melhoria da Aptidão Física.  

A organização do tempo útil de aula leva à necessidade do DEF colaborar com os órgãos 

responsáveis da escola na definição de critérios que têm como objetivo encontrar os 

melhores cenários de organização dos horários de EF, garantindo as condições 

necessárias à plena realização da mesma (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001) 

Posto isto, a organização dos horários e do tempo de aula de EF na presente escola 

define-se em 2 sessões, uma de 90 e outra de 45 minutos, não consecutivas em todas as 

turmas. Apesar de não ser assegurado as 3 sessões de EF mencionadas no PNEF, são 

garantidos os 135 minutos obrigatórios da carga horária semanal (Jacinto, Comédias, 

Mira, & Carvalho, 2001).  

1.3.3. Decisões ao nível dos Recursos Materiais 

“A organização pedagogicamente adequada das atividades em E.F. é frequentemente 

limitada pelas reduzidas possibilidades de prática de matérias diferentes, que a maior 

parte dos espaços de aula oferece.” (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001, p. 20) 

Posto isto, na realização dos programas pretendeu-se dar enfâse e importância extrema 

à existência de espaços polivalentes nas escolas, permitindo assim a realização e 

consequente aprendizagem de todas as áreas e subáreas. Este é um princípio 

assegurado na escola E. B. 2,3 Gaspar Correia apesar das suas limitações.  
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Como já referir anteriormente, a escola conta com uma infraestrutura desportiva, 

nomeadamente o pavilhão e com os espaços exteriores. O pavilhão subdivide-se em 

duas partes, o G1 e o G2, onde o G1 corresponde um terço do pavilhão e o G2 

corresponde ao restante espaço. O G1 caracteriza-se por possuir o material gímnico 

desportivo.  

No entanto, no PCEF (2013) não se encontra descrito a caracterização das 

possibilidades e valências de cada espaço sendo esta efetuada por mim, no PAT (cf. 

Anexo 5, p. 15) e sendo também exposta na tabela seguinte. 

Espaço Polivalência 

G1 JDC (jogo reduzido), Ginástica, Atletismo (Salto em Altura, Salto em 

Comprimento), Badmínton, Patinagem, Condição/Aptidão Física, Luta, Danças 

Sociais, Aeróbica. 

G2 JDC, Atletismo, Badmínton, Patinagem, Condição/Aptidão Física, Danças 

Sociais, Aeróbica, Orientação. 

Exterior JDC, Atletismo (exceto Salto em Altura e Salto em Comprimento), 

Condição/Aptidão Física, Orientação. 

Tabela 1 - Valência das Instalações 

Deve então ser efetuado um funcionamento em sequência (roulement), para que todas as 

matérias sejam abordadas, através da rotação de turmas pelos diferentes espaços, de 

acordo com: os objetivos dos programas para cada ano de curso; as características das 

diferentes etapas (avaliações, testes de aptidão física, entre outros); e a caracterização 

das possibilidades de cada espaço de aula (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). 

No PCEF (2013) é especificado um sistema de roulement no Plano Anual de Turma – 

Orientações Gerais (p. 7), no entanto este apenas se aplica na sede do agrupamento – 

Escola Secundária da Portela. O roulement da escola onde efetuei o estágio pedagógico 

é ligeiramente diferente. Este é definido no início do ano letivo e caracteriza-se por cada 

turma permanecer na mesma rotação durante 2 semanas consecutivas, existindo assim 

três rotações predefinidas que irão repetir-se ao longo do ano letivo garantindo a 

passagem por todos os espaços (cf. Anexo 6 e 7). A cada rotação, a turma permanece 

em dois espaços distintos, como por exemplo na primeira aula situa-se no espaço G1 e 

na segunda aula encontra-se no espaço G2 (cf. Anexo 6), permitindo que a turma utilize 2 

espaços durante 2 semanas, garantindo a continuidade nas matérias. 
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1.3.4. Decisões ao nível dos Recursos Humanos 

Um dos fatores de desenvolvimento da EF é a realização de processos coerentes de 

formação contínua de professores (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). 

Cabe ao DEF a responsabilidade de elaborar e propor planos de formação, conjugando-

os com as prioridades e necessidades da escola, e promovendo a formação recíproca 

através de encontros e análise de experiências. 

Podemos assim citar a importância do plano de formação, destacando a contribuição 

deste para a melhoria da qualidade do ensino, influenciando as decisões e potenciando o 

bom funcionamento do departamento, destacando a aprendizagem não só dos alunos, 

como também dos professores e o máximo aproveitamento dos conhecimentos 

transmitidos. 

Deste modo, verifiquei que no PCEF (2013) do agrupamento não se verifica informação 

no âmbito da formação de professores e planos de formação. No entanto, após a vivência 

do estágio pedagógico foi-me apresentado diversas formações, através de correio 

eletrónico, por parte do coordenador do DEF. Algumas destas formações foram 

facultadas pelos estagiários do agrupamento, tanto da escola E. B. 2,3 Gaspar Correia 

como da Escola Secundária da Portela. Seria então benéfico que o DEF calendarizasse 

estas formações no plano anual de atividades (Cf. Anexo 8) para uma melhor promoção e 

regulação junto dos professores, de forma a garantir um maior número de participantes.  

1.3.5. O Departamento de Educação Física 

O DEF caracteriza-se por ser um departamento autónomo, constituído por 18 professores 

da respetiva área. Este departamento é bastante dinâmico, sendo responsável por 

organizar várias atividades desportivas no agrupamento como se pode verificar no plano 

anual de atividades (cf. Anexo 8), tendo sempre a preocupação de envolver todos os 

alunos. No entanto, nas reuniões de departamento deparei-me com um grupo de 

professores com ideais bastante desiguais, influenciados pelas diferentes formações 

iniciais de cada professor, dificultando na tomada de decisões referentes ao 

departamento. Isto levou a diversas discussões sobre conformidades democráticas 

necessárias para o funcionamento do departamento. Apesar das discordâncias 

observadas, o DEF demonstrou um espírito cooperativo entre os professores durante as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo. 

O PCEF é o principal documento produzido pelo departamento e constitui-se como 

referência fundamental para a orientação e organização do trabalho de conjunto dos 
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professores e de cada um em particular à escala plurianual e anual, como já foi 

demonstrado. 

Será importante ressalvar a forma como os elementos deste departamento me 

acolheram, não só a mim mas também aos meus colegas estagiários. Todos os 

professores foram bastante inclusivos com a vinda de novos colegas estagiários para o 

DEF e mostraram-se sempre disponíveis para qualquer eventualidade. Estes fatores 

foram sempre bastante positivos e essenciais no decorrer do estágio pedagógico. 

 

1.3.6. O Núcleo de Estágio 

O núcleo de estágio que tive oportunidade de integrar foi constituído por três professores 

estagiários, nomeadamente o professor estagiário Fábio Camacho, a professora 

estagiária Nicole Santos e por mim própria. A supervisão é uma estratégia de formação 

que implica uma relação entre um professor com experiência e um professor com menos, 

ou mesmo, sem experiência, que se caracteriza por uma relação sistemática que implica 

um contacto frequente entre os seus intervenientes (Onofre, 1996). Como tal, este 

estágio pedagógico contou com dois orientadores, o orientador da escola - professor Luís 

Duarte, e o orientador da faculdade – professor Gonçalo Tavares.  

No que diz respeito aos colegas de estágio, o facto de conhecer e de ter trabalhado com 

os meus colegas no ano escolar anterior do presente mestrado, veio facilitar a nossa 

relação como também a nossa capacidade de produção de trabalho. A entreajuda e 

cooperação esteve sempre presente no nosso núcleo de estágio assim como a nossa 

amizade. Como tal, preservamos a honestidade e a opinião crítica de cada um, como um 

elemento promotor de evolução contínua e pertinente. Este espirito foi fundamental para 

que ambos pudéssemos evoluir nas diversas competências abordadas por este processo 

formativo. Este tipo de reflexão reciproca acontece predominantemente no horário 

destinado ao trabalho a desenvolver pelo núcleo, ou através de plataformas informáticas 

e até mesmo após o decorrer de cada aula.   

 

1.4. A turma 7º3ª 

 

Conhecer os alunos da turma que me foi atribuída foi uma das preocupações iniciais do 

ano letivo, pois um professor só consegue tomar decisões adequadas quando conhece o 

contexto em que vai intervir. Para tal, apresento neste capítulo a turma onde efetuei a 
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principal intervenção do estágio pedagógico, através das informações resultantes do 

estudo de turma (cf. Anexo 1). 

Inicialmente a turma 7º3ª era constituída por 30 alunos no entanto, muitos destes alunos 

foram transferidos para outras escolas, ficando apenas 23 alunos. Posteriormente, alguns 

alunos desistiram e outros foram retidos (por faltas) no final do 2º período letivo, não 

comparecendo mais às aulas. No final do terceiro período apenas contava com a 

presença 18 alunos efetivos. Os elementos finais da turma correspondiam a 5 rapazes e 

13 raparigas com idades compreendidas entre os 11 e 15 anos, tratando-se de uma 

turma heterogénea no que diz respeito à faixa etária. Um outro facto importante a realçar 

diz respeito à formação da turma que é bastante heterogénea pois todos os alunos 

vieram de turmas diferentes ou foram transferidos de outras escolas.  

Desde do início do ano letivo que me foi mencionado, pelo orientador e por outros 

professores do DEF, que esta turma seria bastante complicada e após o término do ano 

letivo, posso concordar com esta afirmação. Isto porque, esta turma é constituída por 

alguns alunos com necessidades educativas especiais (NEE), por repetentes e por 

determinados alunos com problemáticas específicas, mais precisamente, falta de 

autoestima ou mesmo falta de atenção, acabando por se refletir nas aulas. 

No fim do ano letivo, a turma apenas contou com 4 alunos NEE que não tinham nenhuma 

obstrução ao nível do desempenho motor, estando aptos para desempenhar qualquer 

tarefa, excetuando uma aluna. Verifiquei ainda que mais de metade da turma esteve 

retida pelo menos um ano escolar sendo constituída maioritariamente por alunos 

repetentes.  

A maioria dos alunos da turma recorre à ação social (A. S. E) predominando o escalão 

máximo, ou seja, é o escalão que mais apoio financeiro recebe do serviço social. Isto 

demonstra que as famílias dos alunos desta turma revelam diversas dificuldades 

económicas ou que estão numa situação de vulnerabilidade. 

Relativamente às expetativas referentes ao percurso escolar, a maioria dos alunos referiu 

que deseja continuar com no trajeto académico e que pretende ingressar no ensino 

superior. No entanto, verificou-se que alguns alunos pretendem apenas finalizar a 

escolaridade obrigatória (12º ano). O papel de apoiar os alunos para que estes prossigam 

na sua formação académica, passa muito por nós professores, através de estratégias e 

abordagens que façam com que os alunos se motivem nos estudos com o objetivo de 

melhorarem o seu aproveitamento escolar. 
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Em relação aos hábitos de estudo, observei que poucos alunos assumem a rotina de 

estudar diariamente, enquanto a maioria dos alunos afirmou estudar apenas 

esporadicamente. Para o sucesso e qualidade no estudo é importante não só a 

frequência com que é feito mas também o local onde é realizado. Assim, os locais 

preferidos mencionados pelos alunos para estudarem, corresponderam maioritariamente 

à sua habitação, existindo algumas exceções que referiram o ATL e a explicação. 

Os alunos mencionaram que a sua disciplina preferida corresponde, primariamente à EF 

e seguidamente a disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Contrariamente, as disciplinas que os alunos referiram menos gostar correspondem à 

Matemática e a Inglês. 

Apesar da maioria dos alunos gostar de EF apenas 4 alunos praticam uma modalidade 

fora da escola, sendo este um valor muito baixo. Conclui então que a maioria dos alunos 

apresentou poucos ou quase nenhuns hábitos de uma vida ativa. Contudo, é uma turma 

que na generalidade revelou uma boa disponibilidade motora e que reconhece a 

importância da EF na sua vida, onde a média de classificações do ano transato 

correspondeu a 4 valores. 

No que diz respeito às matérias preferidas dos alunos, estes referiam que suas 

preferências situam-se nas modalidades desportivas coletivas, nomeadamente o futebol, 

o voleibol e o basquetebol, nesta ordem. As matérias onde os alunos mencionaram sentir 

mais dificuldades dizem respeito às matérias de caráter alternativo, ou seja, são as 

matérias onde os alunos tiveram menos contacto com a modalidade, nomeadamente o 

râguebi e o judo (luta).  

Relativamente aos testes sociométricos e de autoconceito aplicados no início do ano e 

analisados no estudo de turma (cf. Anexo 1), os dados obtidos permitiram identificar os 

grupos sociais e os casos críticos existentes na turma. Compreender o funcionamento da 

turma no seu todo, em várias vertentes e competências permitiu uma melhor perceção 

das capacidades dos alunos e das suas potencialidades como indivíduos cívicos que se 

encontram na sua formação académica. A análise destes resultados permitiu 

proporcionar momentos de ligação entre todos os alunos da turma de forma a promover a 

inclusão dos mesmos nas diferentes tarefas a realizar na sala de aula. 

Realço também o facto de a presente turma demonstrar-se bastante sociável e 

conversadora entre todos os elementos da mesma, sendo um aspeto que algumas vezes 

impediu a concentração nos conteúdos e tarefas propostas.  
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2. A satisfação nas aulas de Educação Física 

A satisfação na prática das aulas de EF é considerada, tanto pelos alunos como pelos 

professores, um dos objetivos mais importantes (Cothran & Ennis, 1998; cit. in Hairul A, 

Grove, & Whipp, 2008). Torna-se então relevante compreender o significado desta 

satisfação, mais precisamente o “enjoyment” nas aulas de EF, que muitas vezes acaba 

por ser confundido com o termo “diversão”.  

O termo “satisfação”, segundo o dicionário da língua portuguesa, refere-se ao ato ou 

efeito de satisfazer, alegria, contentamento e prazer. Já o termo “diversão” remete ao ato 

ou efeito de divertir ou de se divertir, entretimento e recreio. Ou seja, poderemos assumir 

que ambos os termos incluem o conceito de prazer. No entanto, a definição de “diversão” 

torna-se limitada a uma única palavra – entretimento, enquanto a definição de 

“satisfação” encontra-se mais envolvida com o processo de adquirir prazer na prática de 

certa atividade (Soanes & & Stevenson, 2005; cit. in Lorusso, Pavlovich, & Lu, 2013). Isto 

sugere que a “diversão” é um termo mais limitado para descrever uma sensação de 

prazer no momento, enquanto “satisfação” é um termo mais amplo que se refere a 

sentimentos mais profundos de prazer que podem ser mais duradouros (Lorusso, 

Pavlovich, & Lu, 2013). 

Posto isto, a satisfação nas aulas de EF será compreendida como o processo afetivo de 

experienciar prazer durante estas aulas. Scalan and Lewthwaite (1986; cit. in Hairul A, 

Grove, & Whipp, 2008) complementam o conceito referindo que este corresponde ao 

efeito positivo de vivenciar sentimentos como gostar, prazer, entusiasmo e alegria nas 

aulas de EF. 

De seguida será explicitado a importância da satisfação nas aulas de EF, tanto para o 

aluno como para o professor. 

Muitos estudos já demonstraram como é fundamental que os professores de EF se 

esforcem para conhecer e compreender os pensamentos, sentimentos e interesses dos 

seus alunos. Segundo Prusak, Davis, Pennington, & Wilkinson (2014), estas atitudes 

perante a EF poderão influenciar comportamentos ativos de atividade física, tanto no 

presente como no futuro, na vida dos estudantes. De acordo com o mesmo autor, as 

aulas de EF poderão ser a única oportunidade que muitos alunos têm de desenvolver o 

sentimento de satisfação durante a prática de atividade física.  

A satisfação nas aulas de EF é identificada como um fator crítico na influência e no 

envolvimento dos alunos durante as atividades nas próprias aulas como também na 
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prática desportiva fora da escola (Lorusso, Pavlovich, & Lu, 2013). Diversos autores 

reconhecem que a satisfação nas aulas de EF é o meio mais efetivo de promover a 

prática de atividade física (Hairul A, Grove, & Whipp, 2008).  

De acordo com Lorusso, Pavlovich, & Lu (2013), o sentimento de satisfação durante as 

aulas de EF revela obter vários benefícios para os seus alunos, nomeadamente ao nível 

emocional, cognitivo e físico. No domínio emocional, os alunos que se sentem satisfeitos 

nas aulas de EF demonstram aumentar a sua opinião sobre a importância da disciplina 

no currículo e na prática de atividade física. No que diz respeito ao domínio cognitivo, os 

alunos que mais se sentem satisfeitos com as suas performances nas aulas de EF são 

aqueles que revelam melhores aproveitamentos escolares na disciplina. Por fim, no 

domínio físico como já foi referido anteriormente, é através da satisfação presenciada nas 

aulas de EF que se desenvolve uma maior influência na aquisição de hábitos regulares 

de prática de atividade física.     

Segundo os autores anteriores, a satisfação nas aulas de EF também beneficiam os 

professores em diversos aspetos. Quando os alunos estão alegres, satisfeitos e 

motivados na prática das atividades propostas, acabam por diminuir e anular algum 

sentimento de aborrecimento que possa existir. Complementarmente, quando os alunos 

estão comprometidos voluntariamente permitem que os professores disponibilizem mais 

momentos de instrução, em vez de gestão e controlo de sala de aula. Também se 

observa que quanto maior é a satisfação e alegria dos alunos nas atividades, maior é o 

seu nível de participação, o que pode levar a uma melhor aprendizagem (Prochaska et 

al., 2003; cit. in Lorusso, Pavlovich, & Lu, 2013). Este processo acaba por ser benéfico 

tanto para alunos como para professores, pois se a satisfação das aulas de EF levam a 

uma maior participação dos alunos, isto vai fazer com que existam menos 

comportamentos desviantes e fora da tarefa, permitindo ao professor mais momentos de 

intervenção, proporcionando melhores condições para aprendizagem.  

Scalan and Lewthwaite (1986; cit. in Hairul A, Grove, & Whipp, 2008) definiram um 

modelo onde é mencionado os fatores que influenciam a satisfação dos alunos nas aulas 

de EF. Este modelo consiste em duas dimensões: a primeira corresponde à dimensão de 

fatores intrínsecos/extrínsecos e a segunda dimensão diz respeito ao alcance ou não do 

sucesso (“Achievement”), estando ambas intimamente interligadas. 

O sentimento de sucesso, tanto intrínseco como extrínseco, está relacionado com as 

perceções de competência e de controlo. No entanto, o sentimento de sucesso intrínseco 

corresponde às perceções de competência e controlo dos alunos no que diz respeito à 
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aquisição de novas habilidades e à perceção de melhorias e aperfeiçoamentos das suas 

capacidades e intervenções. Já a nível extrínseco, o sentimento de competência é 

derivado através de fontes externas, como por exemplo através de feedbacks positivos 

facultados por colegas ou por indivíduos com alguma importância.  

No que diz respeito ao sentimento que não está interligado à obtenção do sucesso, 

intrinsecamente refere-se às sensações inerentes à prática de atividade física, tais como 

libertação de tensão, alegria, emoção e ação. Já extrinsecamente, refere-se aos aspetos 

inerentes ao desporto, como a afiliação com os pares e à interação entre os elementos 

que o praticam. Hairul A, Grove, & Whipp (2008) argumentam que ao enfatizar estas 

dimensões, a satisfação nas aulas de EF aumenta circuntancialmente.  

Numa perspetiva mais recente, foram identificados fatores diferentes do modelo 

apresentado anteriormente. Através de uma sistemática revisão da literatura, Lorusso, 

Pavlovich, & Lu (2013) afirmam que os fatores que influenciam a satisfação e 

aproveitamento dos alunos nas aulas EF passam pelos próprios alunos e professores, 

pelo currículo e pelo ambiente proporcionado em aula. De seguida são explicitados estes 

fatores de acordo com a revisão apresentada no artigo dos mesmos autores. 

Alunos 

Relativamente aos alunos, é crucial incluir as suas preferências quando se quer analisar 

a sua satisfação nas aulas de EF. Facultar a oportunidade de participar na seleção de 

atividades é o primeiro passo para assegurar a satisfação dos alunos na EF. Mesmo que 

não seja possível incluir todas as atividades que os alunos preferem, estes valorizarão o 

facto de terem sido consultados e que as suas opiniões foram consideradas. Além da 

valorização das suas opiniões, destaca-se a importância da interação entre os seus 

pares, ou seja, dos seus colegas aquando questionado a satisfação da prática de EF. 

Mais especificamente, os alunos revelam gostar mais das atividades nas aulas de EF 

quando estas envolvem o espirito competitivo e quando proporcionam momentos de 

socialização. Por fim, os alunos mencionam que se sentem satisfeitos nas aulas de EF 

quando experienciam sentimentos de “empowerment”, ou seja quando conseguem atingir 

os objetivos definidos, chegando ao sucesso. É importante referir que quando os 

professores de EF planeiam atividades de acordo com a idade e o nível de desempenho 

dos seus alunos, estes acabam por estar mais aptos para participar e atingir o sucesso, 

sendo possível proporcionar este tipo de sentimento.    
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Professores 

O compromisso dos professores também é um fator que influencia e ajuda o sentimento 

de satisfação nas aulas de EF, ou seja como são estes os responsáveis pelo 

planeamento e condução das aulas, acabam por ter um papel muito importante. 

Primeiramente, a probabilidade de os alunos demonstrarem satisfação nas aulas de EF 

aumenta quando o professor demonstra empenho ao nível do planeamento, da condução 

e da avaliação das aulas. Quando este empenho não se visualiza por parte do professor, 

os alunos revelam menores sentimentos de satisfação. Posteriormente foram também 

referenciados fatores socio-emocionais como promotores do entusiasmo e satisfação dos 

alunos nas aulas, isto é, os professores que demonstram atitudes positivas e genuínas 

como o entusiasmo, a preocupação, o sentido de humor, acabam por aumentar o nível de 

satisfação dos alunos durante a prática desportiva. Outros exemplos de fatores são os 

feedbacks positivos e de encorajamento fornecidos pelo professor. Por fim, é 

referenciado ainda que a participação ativa dos professores nas aulas de EF, através do 

conhecimento técnico, afeta positivamente o entusiasmo e satisfação dos alunos. 

Currículo 

Um programa de EF que é desenvolvido com a preocupação de enfatizar o sentimento de 

satisfação e alegria durante a sua prática torna-se uma das principais influências nos 

alunos. É necessário desenvolver um currículo que seja adequado à idade e ao nível de 

desempenho dos alunos, que promova a taxa de sucesso dos mesmos, que maximize o 

envolvimento destes nas atividades e que permita a diferenciação do ensino de acordo 

com as necessidades de cada aluno. Este principio encontra-se presente nos PNEF,  

“Considera-se possível e desejável a diferenciação de objetivos operacionais 

e atividades formativas para alunos e/ou subgrupos distintos, para 

corresponder ao principio metodológico segundo o qual a atividade formativa 

proporcionada aos aulos deve ser tão coletivas (de conjunto, interativa) 

quanto possível e tão individualizada (ou diferenciada por grupos de nível) 

quanto o necessário.” (Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001, p. 22) 

Os autores Hairul A, Grove, & Whipp (2008) referem ainda que as atividades propostas 

devem promover o máximo envolvimento, estimulação e entusiasmo dos alunos. Para 

isto estas devem: coincidir com as necessidades, as habilidades e as preferências dos 
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alunos; serem entusiasmantes e desafiantes para os seus praticantes; e oferecer um 

panóplia de oportunidade de envolvimento. 

Como o modelo anterior indicou, a satisfação dos alunos na prática das aulas de EF 

aumenta quando é proporcionado sentimentos de sucesso e de competência, ou seja de 

“empowerment”. 

Portanto, concluiu que um programa de EF deve ser significativo e relevante, inovador, 

desafiante e variado para que os alunos se sintam satisfeitos na sua prática letiva.   

Ambiente 

O ambiente das aulas de EF acaba por ser único e não poderá ser comparada às aulas 

das restantes disciplinas. Durante as aulas de EF é cultivado o respeito pelos colegas, 

professor, funcionários e até mesmo o respeito pelo próprio aluno. Além disto, são 

criadas rotinas e regras de sala de aula que improvisam e aumentam a qualidade das 

mesmas. O respeito e a aceitação dos colegas são umas das principais preocupações no 

que diz respeito ao ambiente em sala de aula, pois o aproveitamento e satisfação dos 

alunos é afetado quando estes são desrespeitosos uns com os outros. Por último, 

quando é proporcionado um ambiente seguro para os alunos, tanto a nível físico, 

emocional e cognitivo, os alunos acabam por disfrutar mais as aulas de EF. 

Através da análise dos dois modelos expostos que interpretam a importância da 

satisfação dos alunos nas aulas de EF, torna-se percetível que esta é influenciada por 

diversos fatores mas verificasse que o professor desempenha um papel primordial neste 

procedimento. Como foi referenciado anteriormente, os alunos valorizam quando o 

professor demonstra trabalho e empenho ao nível do planeamento, da condução das 

aulas e da avaliação das mesmas, sendo um dos motivos que levam os alunos a 

sentirem-se satisfeitos e entusiasmados durante as aulas de EF. Posteriormente será 

analisado todo o trabalho efetuado nestas três vertentes com a turma que me foi atribuída 

para concretizar o estágio pedagógico, tendo em conta todas as dificuldades sentidas e 

as estratégias utilizadas para as ultrapassar, nunca esquecendo a preocupação de 

proporcionar aulas entusiasmantes e satisfatórias para os alunos.  

2.1. Planear para promover a satisfação nas aulas de Educação Física  

“Uma melhor qualidade de ensino pressupõe um nível mais elevado do seu planeamento 

e preparação.” (Bento, 2003, p. 16)  

O que é o planeamento? Ou melhor, o que é planificar? Planificar corresponde ao elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 
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respetivas disciplinas, e a sua realização prática. É através do planeamento que o 

professor, com base nos princípios pedagógicos, psicológicos e didáticos-metodológicos, 

planifica as indicações contidas no programa (objetivos; conteúdos e métodos), tendo em 

conta as condições pessoais, sociais, materiais e locais, de modo a guiar o processo de 

desenvolvimento dos diferentes domínios da personalidade dos alunos (Bento, 2003). 

De acordo com a bibliografia exposta anteriormente, verificamos que o currículo proposto 

aos alunos para que estes se sintam satisfeitos durante a prática das atividades nas 

aulas de EF deve ser adequado à idade e ao nível de desempenho dos alunos, assim 

como às suas necessidades de aprendizagem (Lorusso, Pavlovich, & Lu, 2013). Isto 

requer um planeamento cuidado e um conhecimento extremo dos alunos em questão. 

Para tal, torna-se vital saber e definir quais as prioridades dos alunos e de as perseguir 

enquanto objetivos de aprendizagem, a concretizar durante as aulas (Carvalho, 1994).  

O período inicial, que tem como objetivo diagnosticar as dificuldades e limitações dos 

alunos face às aprendizagens previstas de forma a prognosticar o seu desenvolvimento, 

isto é perceber quais as aprendizagens que poderão vir a realizar com a ajuda do 

professor e dos colegas, na aula de EF (Carvalho, 1994), designa-se por Avaliação Inicial 

(AI) e corresponde à primeira etapa do planeamento anual. Isto porque no início do ano 

letivo os professores são confrontados com a necessidade de orientar o processo de 

ensino-aprendizagem e com a definição do percurso a seguir para garantir o 

desenvolvimento dos seus alunos. “O plano anual de turma só deve ser esboçado após o 

período de avaliação inicial (…)” (Carvalho, 1994) ou seja, a AI será a base de 

construção de todo o planeamento anual.  

A AI seguiu o protocolo de avaliação inicial (PAI) (cf. Anexo 4) existente no DEF, onde 

objetivos, opções metodológicas, critérios e indicadores de observação expressos neste 

documento serviram de base para o planeamento da 1ª etapa. A elaboração do plano da 

1ª etapa contou: com a definição e caracterização dos objetivos de cada área e matérias, 

a caracterização dos recursos espaciais e materiais, a formação dos grupos de trabalho, 

a descrição dos estilos de ensino implementados, a definição das estratégias de ensino e 

por fim, com a calendarização das avaliações/aprendizagens (cf. Anexo 9). A execução 

deste documento teve também como propósito rentabilizar os espaços disponíveis em 

cada roulement. Através destes dois documentos, o plano da 1ª etapa e o PAI, foi 

possível definir a organização das matérias e das situações de avaliação, como também 

a estrutura e a dinâmica das aulas. Sendo a AI um elemento chave no planeamento 

anual, foram avaliadas as três áreas da extensão da EF, através da aplicação PAI, da 
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implementação da bateria de testes do fitnessgram e do preenchimento do questionário 

sobre os saberes relativos à área dos conhecimentos. 

Os meus principais cuidados para esta etapa predominaram não só na minha capacidade 

de afirmação enquanto professora como também na competência de implementar 

situações de aprendizagem dentro dos momentos da AI, na autenticidade da informação 

recolhida ao longo do período da AI e da definição de um número de matérias 

observadas por aula de forma a garantir a avaliação de todos os alunos. Dentro destes 

cuidados, nunca pus de parte a minha preocupação de tornar estas aulas entusiasmantes 

e satisfatórias para os mesmos. Estas preocupações acabaram por coincidir com as 

dificuldades previstas referidas no Plano Individual de Formação (PIF) (cf. Anexo 10).  

De acordo com Carvalho (1994), qualquer que seja o objetivo de avaliação e as decisões 

daí decorrentes, o professor confronta-se com um problema: recolher com o rigor 

(pedagógico) e objetividade, possíveis informações que fundamentam as suas decisões. 

Teixeira & Onofre (2009) acrescentam ainda que a dificuldade dos estagiários decorre na 

pesada responsabilidade de realizar um juízo de valor sobre a prestação dos seus alunos 

quando a sua experiência neste processo é ainda muito fraca. O problema identificado 

por estes autores também foi mencionado por mim no PIF, sendo uma das principais 

dificuldades sentidas nos períodos iniciais de avaliação, mais precisamente no ato de 

avaliar/observar e registar os dados referentes a cada aluno e ainda ser capaz de dar 

feedbacks à performance destes, e simultaneamente ter o controlo de toda a turma. 

Apesar das grelhas de registo serem de carácter simples no seu preenchimento, esta 

ainda se demonstrou uma dificuldade. Além disso, os dados obtidos na AI são bastante 

pertinentes para todo o planeamento ao longo do ano letivo, como tal, era necessário que 

esta informação fosse fidedigna à realidade. Posteriormente, durante as tarefas 

avaliativas propostas, tive sempre a preocupação que estas fossem também 

oportunidades de aprendizagem com o propósito de rever e recuperar diversas 

componentes técnicas das várias matérias abordadas. Posto isto, o professor orientador 

permitiu que registasse em vídeo, as performances dos alunos nos períodos de avaliação 

pois os encarregados de educação (EE) assinaram um documento como consentiam as 

filmagens dos seus educandos. Esta estratégia veio na sua totalidade colmatar estes 

obstáculos pois, sendo garantido a visualização de todos os alunos, consegui estabelecer 

uma intervenção mais ativa, com um maior número de feedbacks fornecidos aos alunos, 

promovendo maiores possibilidades destes atingirem o sucesso e porventura aumentar o 

seu nível de satisfação na prática destas atividades.  
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No entanto, a dificuldade em atribuir um nível de desempenho e de verificar se 

determinada performance representa ou não o critério definido persistiu. Este é um 

processo que exige uma grande preparação e treino de observação e interpretação. 

Através da constante consulta dos documentos como o PAI, o PCEF e o PNEF, foi 

possível garantir a atribuição correta de um nível de desempenho a todos os alunos da 

turma.  

Outro critério tido em conta no planeamento para esta etapa diz respeito ao número de 

matérias observadas em cada aula, onde defini que nas aulas de 45 minutos deveria ser 

observado no máximo 2 matérias enquanto nas aulas de 90 minutos poderiam ser 

observadas 3 ou mais matérias. Esta estratégia foi essencial para garantir que os alunos 

fossem avaliados mais que uma vez em cada matéria sendo também aplicada nos 

momentos avaliativos das posteriores etapas. Será importante realçar que apenas foram 

aplicado 4 matérias numa aula de 90 minutos, e que esta foi dividida em 2 partes não 

estando estas matérias a serem avaliadas simultaneamente. Sempre que foram 

avaliadas 3 matérias numa aula foi aplicado este sistema de divisão de partes da aula. 

Poderei então dizer que esta estratégia foi benéfica pois consegui recolher a informação 

de todas as matérias, existindo apenas algumas exceções em alunos específicos, 

permitindo averiguar os grupos de nível e quais os ritmos de aprendizagens de cada 

aluno, facilitando no processo de prognóstico. 

Considero que as estratégias utilizadas durante a etapa de AI foram adequadas e 

permitiram suprimir as dificuldades encontradas, uma vez que, as informações que 

necessitava obter sobre os alunos nas várias matérias abordadas foram recolhidas, 

sendo possível efetuar o respetivo diagnóstico e prognóstico de cada aluno, de forma a 

respeitar o princípio da diferenciação e inclusão. 

Com o término da AI, foi necessário estabelecer uma análise de toda a informação 

recolhida através da elaboração de um balanço (cf. Anexo 11) para que, posteriormente 

fosse elaborado o planeamento anual, ou seja, o plano anual de turma (PAT) (cf. Anexo 

5) e as suas referentes etapas e unidades de ensino (UE), como também a sua respetiva 

calendarização (Cf. Anexo 12), com o objetivo de distribuir de forma coerente e coesa as 

matérias ao longo ano letivo. 

Plano anual de turma 

No ensino torna-se necessário traçar e realizar um plano global, integral e realista da 

intervenção educativa para um período lato de tempo (Bento, 2003). O mesmo autor 

menciona ainda que o plano anual constitui o primeiro passo de planeamento e 
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preparação do ensino e traduz, sobretudo, numa compreensão e domínio aprofundado 

dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem como reflexões e noções 

acerca da organização correspondente do ensino no decurso de um ano letivo. Segundo 

Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho (2001), 

“ (…) o plano de turma deverá considerar a organização geral do ano letivo 

em etapas, ou seja, em períodos mais reduzidos de tempo que facilitem a 

orientação e regulação do processo de ensino-aprendizagem. Estas etapas 

devem assumir características diferentes, ao longo do ano letivo, consoante o 

percurso de aprendizagem dos alunos e as intenções do professor.” (p. 23) 

Ou seja, foi neste documento, com base nas informações recolhidas na AI, que defini 

quais as matérias a priorizar, as metas específicas a atingir, as experiências de 

aprendizagem a proporcionar com vista ao desenvolvimento das competências previstas, 

e como avaliar o desenvolvimento dessas competências. Para isto, a construção do PAT 

baseou-se em 3 grandes momentos: primeiramente na indicação do nível em que os 

alunos se encontravam (diagnóstico), no estabelecimento do nível em que os alunos 

poderiam alcançar (prognóstico), e por fim o seu ritmo de aprendizagem (projeção).  

Além destas considerações para a construção do PAT, tive ainda em conta no 

planeamento a preocupação fundamental de que os alunos tinham de se sentir 

entusiasmados e satisfeitos nas aulas para promover melhores momentos de 

aprendizagem. Para tal considerei o modo como a turma se comporta, como reage a 

cada tipo de estrutura de aula ou estratégia pedagógica aplicada e as relações 

estabelecidas com cada matéria.  

Na verdade, a tarefa de planear é sempre percecionada como complicada, dada a 

complexidade e imprevisibilidade do ensino (Teixeira & Onofre, 2009). A complexidade de 

prognosticar e saber qual era o nível que os alunos podiam atingir, foi uma das grandes 

dificuldades na construção do PAT, sendo esta bastante comum entre os estagiários 

como referem os autores Inácio, et al., (2014). Este processo acabou por se tornar um 

desafio enquanto professora, onde através de um prognóstico adequado mas ambicioso, 

exigi o empenho e esforço máximo dos alunos acreditando nas suas capacidades.  

Selecionar e hierarquizar objetivos pertinentes nas diversas matérias, assim como 

escolher as estratégias indicadas para cada matéria de acordo com as características 

dos alunos, foi também identificada como uma dificuldade no PIF, porém penso que 

consegui ultrapassá-la com a ajuda do professor orientador e dos meus colegas de 

estágio através de momentos de reflexão. No entanto, esta dificuldade exigiu um 
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exaustivo e contínuo estudo autónomo sobre os conteúdos das diversas matérias, com 

vista à aquisição de soluções e progressões pedagógicas adequadas às exigências dos 

alunos. 

Esta dificuldade acabou por estar interligada à dificuldade de planear estratégias e 

situações de aprendizagem de forma a garantir a diferenciação do ensino tendo em conta 

as necessidades dos alunos, principalmente durante o 2º período. Os autores Teixeira & 

Onofre (2009) confirmam esta tendência ao referir que 

“ (…) no período de avaliação inicial (1º período) o planeamento das aulas 

parece ser mais facilitado, o que justifica pelo facto de, nesta fase de 

avaliação inicial os estagiários não conhecerem ainda as características dos 

alunos, o que se reflete num planeamento menos diferenciado e mais linear. 

É no segundo período que os estagiários têm de planear, diferenciando o 

ensino e adaptando o planeamento às características dos alunos e dos 

grupos de alunos, o que torna complicada esta tarefa de planear as aulas ou 

as unidades de ensino.” (Teixeira & Onofre, 2009, p. 1166) 

A tarefa de planear de forma a incluir todos os alunos diferenciando as situações de 

aprendizagem, foi evoluindo progressivamente ao longo do ano letivo. As matérias que 

inicialmente consegui estabelecer uma maior diferenciação de ensino foram as matérias 

prioritárias, nomeadamente a ginástica de solo e de aparelhos e o voleibol. No entanto, 

sempre tive a preocupação em alargar esta diferenciação de ensino às restantes 

matérias. As estratégias utilizadas caracterizaram-se pela atribuição de objetivos 

diferenciados em jogos concionados a alunos ou grupos de alunos específicos e à 

formação de grupos tendo em conta o nível de desempenho dos alunos. Este foi um 

processo que foi desenvolvido durante todas as UE e que foi superado durante o 3º 

período. Um fator que teve sempre uma grande relevância neste processo foi a garantia 

da disciplina dos alunos nestas situações de aprendizagem pois o controlo destes tinha 

de ser assegurado.  

Posto isto, a produção do PAT, assim como os seus consequentes documentos de 

planeamento, tiveram em conta as orientações mencionadas no PCEF, que 

posteriormente se encontra de acordo com o PNEF, sendo definido 4 grandes etapas: a 

1ª etapa - AI (mencionada anteriormente); a 2ª etapa - Recuperação e Aprendizagem; a 

3ª etapa - Aprendizagem e Desenvolvimento; e por fim, a 4ª etapa - Revisão e 

Consolidação. Tanto o PAT, como os planos de etapa e os seus respetivos planos de 
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unidades de ensino (UE), caracterizam-se por serem bastante completos, de fácil 

interpretação e compostos por diversas informações específicas da turma. 

Como podemos verificar, o PAT divide-se por etapas, ou seja, em períodos mais 

reduzidos de tempo de forma a facilitar a orientação e regulação do ensino-aprendizagem 

(Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). De acordo com os mesmos autores, ao 

longo do ano letivo devem prever-se períodos em que é predominante uma determinada 

matéria (aprendizagem concentrada) e períodos de revisão/aperfeiçoamento posteriores, 

em ciclos mais curtos ou em partes de aula sistematicamente mantidas num determinado 

número de semanas (aprendizagem distribuída), de modo a garantir ou a confirmar a 

consecução dos objetivos no final do ano de escolaridade.  

Segundo Godinho (2000), a aprendizagem pode ser definida como o conjunto das 

alterações mais ou menos permanentes do comportamento, evidenciadas pela 

performance do sujeito, que resultam da prática ou experiências. Assim, o sistema de 

aprendizagem distribuída permite reduzir o tempo entre a retenção da aprendizagem de 

uma habilidade pois, de acordo com autor referido anteriormente, existe uma diminuição 

da performance entre a fase de aquisição (quando o aluno aprendeu a habilidade) e o 

teste de retenção (quando é pedido ao aluno que desempenhe a mesma tarefa que 

aprendeu anteriormente) que deriva da dissipação por esquecimento dos efeitos 

temporários da prática anterior de aquisição. Este sistema permite também a rotação 

variada de infraestruturas (roulement), o que permite aos alunos um conjunto variado de 

experiências na execução das matérias em diversos contextos, nunca levando a uma 

rotina constante de prática. 

No que diz respeito aos planos de UE, estes demonstraram-se fundamentais para uma 

intervenção consciente, direcionada e adequada dos objetivos a que me propus atingir, 

com a turma e grupos de alunos. Os objetivos da UE só podem ser alcançados de forma 

gradual, requerendo por isso uma planificação bem inter-relacionada de todo o seu 

processo (Bento, 2003). A tarefa de planificar uma UE foi progressivamente consolidada, 

favorecendo uma melhor articulação entre as mesmas ao longo das etapas. As decisões 

tomadas no PAT, nomeadamente na formação das UE através do roulement, vieram 

facilitar este processo, tornando-o mais simples e eficaz e promovendo as situações de 

aprendizagem dos alunos. O facto de os alunos manterem os mesmos espaços durante 

os 15 dias respetivos ao roulement, permitiu criar uma maior consistência e coerência às 

próprias UE. Este procedimento levou a uma maior promoção de situações de 

aprendizagem que potenciaram o sucesso, através de aulas com estruturas idênticas, 
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abordando as mesmas matérias, desenvolvendo os meus objetivos, tendo a mesma 

organização e os meus grupos de trabalho. 

Através das planificações das UE e das etapas foi possível favorecer o sistema de 

aprendizagem distribuída como também providenciar um planeamento diverso e variado, 

sendo estes fatores fundamentais na satisfação e entusiasmo dos alunos durante prática 

das aulas de EF, de acordo com Lorusso, Pavlovich, & Lu (2013). Também o fator 

novidade, através da implementação de atividades e estratégias de ensino inovadoras, 

permite conquistar a atenção dos alunos, facilitando o processo de aprendizagem 

(Hastie, 1997; cit. in Rosado & Ferreira, 2009). Com a escolha e implementação das 

matérias alternativas foi possível promover este fator novidade e renovar a cativação dos 

alunos, sendo este processo um pressuposto dos PNEF. A inclusão das matérias 

alternativas nas aulas de EF deu-se a partir da 3ª etapa (cf. Anexo 13), ou seja, desde do 

2º período que foram introduzidas novas matérias e submatérias. No plano da 2ª etapa 

não foram incluídas matérias alternativas pois esta etapa destinou-se à recuperação e 

aperfeiçoamento de determinadas competências que deveriam estar adquiridas nas 

várias matérias identificadas como prioritárias na avaliação inicial e à aquisição de 

aprendizagens de novas competências nessas mesmas matérias (cf. Anexo 14).  

2.2. A condução de ensino e o entusiasmo dos alunos nas aulas de 

Educação Física  

 

Segundo Siedentop (1983), o ensino torna-se mais eficaz quando os professores adotam 

estratégias pedagógicas, tendo por base as condições que encontram, ao nível das 

capacidades dos alunos, das suas preferências, do conteúdo abordado e do ambiente 

que é proporcionado. Também já vimos que uma boa condução de ensino encontrasse 

dependente de um bom planeamento (Bento, 2003). Portanto, neste capítulo será 

analisado aquilo que foi posto em prática de acordo com o planeamento efetuado e 

aplicado. 

Piéron (1988; cit. in Rosado & Ferreira, 2009) refere 4 elementos que desempenham um 

papel fundamental na concretização da maioria dos objetivos no ensino das atividades 

físicas e desportivas: o tempo em atividades motoras, a organização da atividade, a 

informação frequente da performance dos alunos e o ambiente positivo. Este autor 

sublinha ainda que é desejável que a participação nas diversas atividades na aula se faça 

com entusiasmo, com gosto e prazer, num ambiente afetivo positivo que seja satisfatório 

para os alunos que nelas participam. Retirar prazer das inúmeras atividades físicas e 

evitar o desprazer, é um objetivo comum tanto dos professores como dos alunos, e de 
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uma extrema importância na continuidade da prática, devendo o professor assumir um 

papel predominante na condução deste processo (Rosado & Ferreira, 2009). 

Portanto, a condução de ensino está diretamente relacionada com a intervenção 

pedagógica englobando diversas estratégias de ensino, nomeadamente no que diz 

respeito à organização, instrução, clima de aula e disciplina, sendo estas fulcrais para 

garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. 

As estratégias pedagógicas só fazem sentido se forem aplicadas ao contexto real da 

turma, para tal começo por introduzir as dinâmicas da mesma em contexto de aula e os 

estilos de ensino selecionados para a prática. A turma 7º3ª, como já foi mencionado no 

capítulo referente à sua caracterização, mostrou-se fraca relativamente ao conhecimento 

de regras e rotinas de conduta de trabalho em sala de aula e bastante conversadora, no 

entanto, demonstrou uma grande disponibilidade motora para a prática.  

De forma a assegurar um maior controlo e uma melhor organização da turma, optei pela 

adoção de estilos convergentes, nomeadamente o estilo por ensino por comando e por 

tarefa. O estilo de ensino por comando permitiu um maior controlo sobre a aula, 

diminuindo os comportamentos desviantes e aumentando a prática dos alunos nas 

tarefas propostas. Já o estilo de ensino por tarefa permitiu criar condições de 

individualização de aprendizagem pois o aluno acaba por assumir algumas decisões, ao 

nível do espaço e do tempo, promovendo assim a autonomia do mesmo. 

Ao longo do ano letivo, tentei sempre cumprir todas as estratégias definidas mas tendo 

em conta a especificidades da turma, estas ocasionalmente tiveram de ser redefinidas 

para potenciar as atividades propostas.  

“A criação de um ambiente adequado de aprendizagem envolve a capacidade 

de ajustar o nível das tarefas à experiência anterior e ao nível de prática dos 

praticantes, de tal modo que as tarefas não sejam muito difíceis (o que 

promove desde modificações às tarefas propostas, por parte dos praticantes, 

até ao seu completo abandono) ou muito fáceis (promovendo quer o 

desinteresse e a socialização, quer alterações às tarefas no sentido de as 

tornar mais desafiantes).” (Rosado & Ferreira, 2009, p. 2) 

Esta capacidade de adaptação melhorou gradualmente ao longo do estágio, o que é 

bastante positivo mas sinto que preciso de continuar a melhorar a competência de olhar e 

redefinir as tarefas propostas caso estas não estejam de acordo com os desempenhos 
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dos alunos, de forma a assegurar não só a sua aprendizagem como também a sua 

motivação na prática. 

No início do ano, deparei com algumas situações onde os alunos demonstravam diversos 

comportamentos desviantes dentro da própria atividade. Sabendo que os alunos desde 

de cedo demonstraram uma grande disponibilidade motora, foi me claro que se os 

conseguisse motivar através de atividades que os entusiasmasse e garantisse um menor 

tempo de espera, conseguiria diminuir estes comportamentos e aumentar o tempo de 

aprendizagem dos alunos, promovendo um ambiente propicio ao ensino. De acordo com 

Rosado & Ferreira (2009), o professor deve aumentar o tempo de atividade motora 

específica de forma a garantir o tempo disponível de prática. Ou seja, foi necessário 

alterar a organização das atividades de forma a assegurar a participação e um ritmo de 

atividade constante. Como afirma Doyle (1984; cit. In: Rosado & Ferreira, 2009), o ritmo 

das atividades é uma variável decisiva na criação de um ambiente adequado de 

aprendizagem. Tendo como exemplo prático, na ginástica de solo e de aparelhos adotei a 

estratégia de implementar 2 estações baseadas em minicircuitos (cf. Anexo 15). Cada 

minicircuito era constituído por 3 tarefas, levando a um menor tempo de espera e a um 

maior tempo de prática. Como tive mais oportunidades de dar feedbacks, tanto 

individuais como de grupo e até mesmo para a turma em ambas as estações, consegui 

aumentar o tempo potencial de aprendizagem dos alunos. Portanto, com este tipo de 

estratégia consegui não só aumentar o tempo potencial de aprendizagem como a 

motivação dos alunos e diminui o número de comportamentos fora da tarefa. Esta foi uma 

estratégia de imenso sucesso nestas matérias, como tal comecei a transpor o mesmo 

conceito para as restantes matérias, não só através da construção de minicircuitos como 

também na introdução de objetivos faseados durante a execução das atividades 

(exemplo nos jogos desportivos coletivos), aumentando o desafio das mesmas.  

Inicialmente as aulas privilegiavam uma conduta massiva de forma a garantir o controlo e 

disciplina da turma, mas progressivamente foi possível diferenciar o ensino através da 

estratégia mencionada anteriormente e pela definição dos grupos de trabalho de nível. 

Portanto, ao longo do ano letivo fui desenvolvendo a minha capacidade de proporcionar 

um ensino mais individualizado. As formações dos grupos de trabalho basearam-se nos 

níveis de desempenho dos alunos, privilegiando os grupos homogéneos na maioria das 

matérias, exceto nos jogos desportivos coletivos – futebol e andebol, onde os grupos 

eram de caráter heterogéneo. Além do nível de desempenho dos alunos, a formação de 

grupo teve sempre em conta o critério referente ao controlo da disciplina. A partir do 2º 

período, como já tinha algum conhecimento sobre as dinâmicas da turma e das relações 

sociais entre os alunos, através do estudo de turma efetuado e das suas vivências 
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visualizadas em aula, este foi um procedimento fulcral para garantir um bom clima de 

trabalho em aula. 

Segundo Onofre (1995), a gestão do tempo, espaços, materiais e turma, deve garantir 

uma reunião rápida dos alunos quando necessário, assegurar a atenção dos mesmos 

para iniciar os períodos de instrução, reunião e mudanças de atividade, assim como 

providenciar mudanças de atividade rápidas. Estas competências foram trabalhadas e 

desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

Uma das competências a desenvolver, segundo o Guia de Estágio 2014/2015, 

corresponde à utilização de procedimentos de informação sobre as atividades da aula de 

modo a assegurar a sua compreensão pelos alunos. Ao longo deste ano letivo privilegiei 

uma transmissão de informação breve e precisa para que os alunos iniciassem a sua 

atividade o mais rapidamente possível. Procurei realizar sempre períodos de instrução de 

forma faseada com o intuito de motivar os alunos, porque como sentia uma grande 

dificuldade em manter todos os alunos concentrados nos períodos de instrução, acabei 

por facultar inicialmente apenas as componentes críticas mais importantes e os objetivos 

precisos dos exercícios a propor à turma e posteriormente, dirigi-me grupo a grupo onde 

tanto intervinha com demonstrações ou com apenas instruções mais detalhadas das 

competências que pretendia que cada grupo de alunos trabalhasse. Assim garanti uma 

maior prática dos alunos e uma intervenção mais controlada ao nível da disciplina. Caso 

o problema identificado fosse comum a todos os alunos, este acabava por ser 

referenciado, num momento de transmissão de informação coletiva e/ou na conversa final 

de aula, como indica Bento (2003), trata-se de proceder uma retrosprectiva sobre o 

decurso e resultados da aula. Este procedimento veio corrigir a dificuldade inicialmente 

definida no PIF, relativamente à adaptação do discurso, isto é, à simplificação da 

informação transmitida aos alunos de forma que esta chegasse a todos. 

Penso que durante o ano letivo, a implementação de momentos de instrução foi um 

processo que foi evoluindo gradualmente, no entanto foi necessário garantir uma maior 

serenidade nestes momentos através de um discurso mais fluído e adaptado a cada 

contexto da aula. Porém, sei que ainda tenho de melhorar o meu tom de voz pois tenho 

grande facilidade em projetar a mesma, e por vezes falo demasiado alto quando deveria 

ajustar o meu tom de voz para que os alunos também colaborem, não sendo necessário 

estar a falar por cima de ruído.  

Relativamente à informação da performance dos alunos, ou seja os feedbacks que 

correspondem ao comportamento de reação do professor à resposta motora do aluno, 
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esta destaca-se por ser uma das estratégias de instrução mais recorrentes no processo 

de ensino-aprendizagem, sendo-lhe atribuída especial importância no processo de 

interação pedagógica, além de ser conotado como fonte de informação e meio de 

motivação para a aprendizagem (Pereira, Mesquita, & Graça, 2010). Durante toda a 

intervenção pedagógica, sinto que implementei com sucesso todas as estratégias 

definidas neste âmbito, utilizando diversos feedbacks tanto para a turma como para 

grupos específicos ou individuais. Foram utilizados feedbacks auditivos, visuais, 

cinestésicos e mistos, e fiz questão de privilegiar sempre os feedbacks positivos em 

detrimento dos feedbacks negativos pois “um feedback frequente, específico e, 

globalmente, aprovador bem como o elogio regular em torno da realização das instruções 

propostas, determinam maiores níveis de responsabilização dos praticantes” (Mesquita, 

2004; cit. in Rosado & Ferreira, 2009, p. 5). Para melhorar a qualidade dos feedbacks, o 

estudo autónomo mostrou-se decisivo para aperfeiçoar esta competência sendo este um 

trabalho de carácter contínuo.  

Ao nível do controlo da disciplina, desde cedo foi percetível que teria de implementar 

diversas estratégias para diminuir os comportamentos desviantes, sendo esta uma das 

principais dificuldades enunciadas no decorrer do ano letivo como também no PIF. 

“Ver e viver a indisciplina, enquanto professor, é um problema que causa 

muitos incómodos, mas vivê-la, enquanto professor-estagiário, causa ainda 

muitos mais, porque os conhecimentos adquiridos na formação inicial, em 

relação à resolução de problemáticas disciplinares e gestão de sala de 

aula, são escassos e o fator “experiência” não faz parte do seu currículo e 

só o tempo e a prática lhe dão consistência.” (Ribeiro, 2010, p. 104) 

Foi necessário aplicar diversas regras e rotinas de aula, sendo este um processo um 

pouco moroso devido às características da turma, no entanto estas foram melhorando 

circunstancialmente ao longo do tempo. Rosado & Ferreira (2009) mencionam que as 

regras devem ser entendidas como uma fonte reguladora das interações entre os alunos 

promovendo uma maior atenção e participação dos mesmos. Os mesmos autores 

reforçam ainda que uma boa gestão dos aspetos disciplinares é crucial na criação de 

ambientes positivos de interação e aprendizagem. Para tal, foi necessário implementar 

diversas estratégias, tais como as definições prévias dos grupos de trabalho tendo em 

conta os seus elementos (como já foi mencionado anteriormente). Tive também em conta 

a colocação dos exercícios no espaço, evitando que as filas de espera se cruzassem. 

Tentei sempre planear exercícios que colocassem os alunos em maior tempo de prática 

possível, sendo esta a melhor estratégia implementada. Uma outra estratégia utilizada 
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para diminuir os comportamentos fora da tarefa foi a planificação prévia do meu 

deslocamento no espaço onde tive sempre em conta o local dos exercícios, o tipo de 

exercício e os grupos em cada exercício, priorizando sempre a constante visualização de 

toda a turma. O meu deslocamento no espaço e o meu tom de voz são sem dúvida as 

competências em que sinto mais à vontade e espontaneidade, bem como a minha 

capacidade de dar feedbacks de reforço.  

Relativamente ao clima e relação professor-aluno, consegui estabelecer uma relação 

afetiva e positiva com a maioria dos alunos no entanto tive sempre que impor uma 

postura de respeito para não potenciar a ocorrência de comportamentos desviantes e 

assegurar o controlo da disciplina. A minha intervenção sempre se caracterizou por ser 

bastante ativa e partir do 2º período comecei por interagir e participar nas atividades 

propostas com os alunos. Esta atitude foi muito valorizada por todos eles e mostrou-se 

um fator motivacional para os mesmos. De acordo com a bibliografia exposta 

anteriormente, a participação ativa dos professores nas suas aulas aumentam o nível de 

entusiasmo e de satisfação dos alunos (Lorusso, Pavlovich, & Lu, 2013). Rosado & 

Ferreira (2009) complementam esta ideia afirmando que se o entusiasmo do professor 

contagiar e afetar os objetivos, os sentimentos e as emoções dos alunos, o sistema de 

tarefas, quer ao nível da instrução, organização e clima, pode ser profundamente 

influenciado. O facto de ter utilizado a estratégia de interagir com os alunos durante as 

tarefas das matérias de jogos desportivos coletivos veio potenciar a minha relação com 

os alunos, aumentando não só a proximidade como também o respeito dos alunos por 

mim. Este foi um procedimento que influenciou na qualidade dos momentos de 

aprendizagem através das tarefas propostas. 

A relação entre os alunos tanto pode ser hostil como amigável, competitiva ou 

colaborativa, devendo os professores procurar implementar estratégias que promovam 

ambientes positivos que envolvam comunicação, interações amigáveis e prestáveis em 

detrimento às conflitualidades (Rosado & Ferreira, 2009). Posto isto, adotei diversas 

estratégias, principalmente nos aquecimentos com exercícios 2 a 2 que envolvessem 

contacto físico (mudando varias vezes os pares), utilizando exercícios lúdicos 

cooperativos para toda a turma, como na escolha das matérias alternativas para 

estimular a cooperação entre os mesmos. 

Criar um clima positivo e adequado à aprendizagem foi sempre uma das minhas 

preocupações, pois quando os professores de EF proporcionam um ambiente favorável 

através de atitudes positivas, os alunos manifestam sentimentos de alegria, entusiasmo e 

satisfação. Tendo em conta que o nível de atividade física decresce progressivamente 
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desde da infância até à adolescência (Hairul A, Grove, & Whipp, 2008), é através das 

aulas de EF que podemos intervir e promover o gosto pela prática desportiva pois quando 

praticamos algo que gostamos, a nossa vontade é de repetir essa atividade (Woods, 

2011). Neste tipo de ambiente tende a existir maior coordenação de esforços, maior 

divisão de tarefas, orientação mais clara para alcançar acordos e níveis de produtividade 

mais elevada (Rosado & Ferreira, 2009). 

Durante o estágio pedagógico, foram facultadas diversas oportunidades de formação, 

nomeadamente na observação e condução conjunta das aulas da turma do 12º ano do 

professor orientador e a semana de Professor a Tempo Inteiro. Além destas 

oportunidades, será importante destacar ainda a observação das aulas do núcleo de 

estágio, ou seja dos meus colegas estagiários e a sua relevância na minha intervenção 

pedagógica.  

Observação e Condução das aulas do 12º Ano 

Um das oportunidades que foi facultada ao núcleo de estágio corresponde à observação 

das aulas do orientador na sua turma de 12º ano (12º E). Esporadicamente este 

possibilitava aos professores estagiários, intervenções no que diz respeito à condução do 

ensino. Estas intervenções caracterizavam-se por serem dirigidas a um determinado 

grupo da turma, onde os objetivos a ter em conta no planeamento dos exercícios foram 

fornecidos antecipadamente.  

O facto de intervir junto de um conjunto de alunos que frequentam um diferente ciclo de 

ensino da turma em que estive responsável permitiu o desenvolvimento de várias 

competências referentes à profissão de docente de EF. Tendo estes parâmetros em 

conta, foi necessário adotar estratégias de intervenção específicas para proporcionar 

oportunidades de sucesso aos alunos, sendo reforçada a capacidade de intervenção 

tendo em conta o contexto. Os princípios e preocupações relativamente à implementação 

de atividades e tarefas entusiastas para os alunos mantiveram-se nestas intervenções. 

As maiores diferenças que senti ao implementar tarefas com esta turma, foi sem dúvida, 

ao nível comportamental dos alunos e as diferenças do nível das matérias, como era de 

esperar. No que diz respeito ao nível comportamental, ou seja ao controlo da disciplina, 

ao contrário do que acontecia na minha turma, os alunos do 12º ano nos períodos de 

instrução coletiva estavam predominantemente em silêncio e predispostos à aquisição de 

informação transmitida pelo professor. No entanto, é importante destacar que na turma 

também existia alguns alunos que sistematicamente realizam comportamentos fora da 

tarefa, mas que eram controlados pelo professor. O nível de maturidade será a principal 
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justificação desta predisposição para a aquisição de conhecimentos e também o facto do 

professor orientador já ser o responsável pela lecionação das aulas de EF desta turma há 

2 anos letivos consecutivos. 

Relativamente às diferenças dos níveis das matérias, como era esperado, as diferenças 

entre um 7º e um 12º ano foram enormes, especialmente nos rapazes. O facto de existir 

esta diferença entre as matérias levou a uma maior pesquisa autónoma da minha parte 

de acordo com as matérias em que me foi pedido a minha intervenção, promovendo 

assim o meu conhecimento nessas mesmas, sendo este um dos primordiais efeitos 

positivos desta oportunidade de intervenção, assim como a possibilidade de experienciar 

diferentes contextos de ensino. 

Tive oportunidade de intervir em diversas matérias, como por exemplo na luta, no 

râguebi, na ginástica, no voleibol, no basquetebol, no andebol e na condição física.  

Relativamente à condição física, esta foi sempre uma estação que os alunos 

manifestaram apreciar menos mas no entanto revelam conhecer a sua importância. Será 

necessário intervir junto dos jovens para que estes compreendam que os exercícios 

aplicados na condição física, e não só, são essenciais para o seu bem-estar e saúde e 

que este tipo de exercícios devem ser vistos como uma competição pessoal e não como 

algo que apenas efetuam porque foram “obrigados” por se encontrarem em aula. Esta 

será uma estratégia crucial para que, quando os alunos saírem da escolaridade 

obrigatória, continuem a praticar atividade física. Por exemplo, uma aluna ao concluir os 

exercícios propostos, referiu que preferia este tipo de exercícios, baseados em treino 

funcional, do que ir para um ginásio. “Promover o gosto pela prática regular das 

atividades físicas e assegurar a compreensão da sua importância como fator de saúde e 

componente da cultura, na dimensão individual e social” (Jacinto, Comédias, Mira, & 

Carvalho, 2001), é não só uma finalidade do PNEF como deverá ser uma preocupação 

constante do professor na sua lecionação, principalmente porque o interesse e atitudes 

positivas perante a EF nestas idades decresce circunstancialmente (Prusak, Davis, 

Pennington, & Wilkinson, 2014). 

Semana Professor a Tempo Inteiro 

Segundo o Guia de estágio (2014/2015), o estagiário deve comtemplar uma  

“ (…) análise da experiência de num horário completo, durante uma semana, 

incluindo as horas de aulas do estagiário, as horas destinadas à direção de 

turma, as horas destinadas à atividade de desporto escolar, as horas de 
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reunião do núcleo, completadas por horas de aulas de turmas de outros 

professores do departamento. Para a sua preparação deverá haver um 

período de planeamento conjunto com os professores envolvidos, os quais 

durante a lecionação por parte dos estagiários, deverão estar presentes nas 

aulas.” (p. 14) 

A Semana de Professor a Tempo Inteiro (PTI) foi uma experiência muito gratificante e 

enriquecedora. Um dos critérios que o professor orientador estipulou, refere-se ao facto 

de que durante esta semana, teria de ficar responsável por uma turma desde do 5º até ao 

12º ano escolar. Não se justificou ficar com uma turma de 7º ano dado que já tenho a 

meu cargo esse ano. O núcleo de estágio desenvolveu um projeto de forma a 

regulamentar todo este projeto e os intervenientes envolventes (cf. Anexo 17). 

Esta experiência possibilitou criar diferentes estratégias de intervenção de acordo o ano 

escolar, ou seja com a idade e nível dos alunos, adotar diversos tipos de linguagem, 

diferentes tipos de relacionamento afetivo, abordar diferentes conteúdos e uma maior 

diversidade de matérias, que de outro modo não seria possível experienciar. Mais uma 

vez reforça-se a importância de privilegiar e de conhecer o contexto de lecionação 

(Rosado & Ferreira, 2009), no entanto nesta semana este conhecimento foi bastante 

reduzido, uma vez que não conhecia diretamente as turmas que iria intervir, levando com 

que o entusiasmo e satisfação das aulas tivessem mais dependentes da minha 

capacidade de intervenção e das propostas de tarefas consoante a população alvo. Esta 

foi uma capacidade mencionada diversas vezes pelos professores observadores e 

responsáveis pelas diversas turmas, como um dos meus pontos fortes de lecionação. 

Senti-me à vontade com todas as turmas, exceto na turma do 12º ano e tive como 

preferência a lecionação das turmas do 5º e 6º ano. Senti que algumas das minhas 

dificuldades sentidas no 7º3ª, principalmente ao nível do controlo da disciplina, foram 

destacadas pelos professores observadores como uma das minhas principais 

potencialidades. Isto pode ser justificado pelo facto de os alunos não estarem habituados 

à minha presença nas suas aulas, ou pelo facto de a minha turma ter realmente uma 

lacuna ao nível da compreensão e implementação de regras e hábitos de trabalho, 

apesar da progressão que se verificou ao longo do ano. 

Na turma do 12º ano, senti mais dificuldades devido ao facto de a própria aula ser 

bastante restrita ao nível do planeamento, onde apenas pude interagir com os alunos na 

parte principal da aula e não na sua totalidade, levando a uma menor proximidade com 

os alunos. Penso que nos restantes anos escolares, tive uma prestação mais focada 
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naquilo que é propriamente o ensino da EF e na turma do 12º ano, senti-me 

maioritariamente como uma gestora de atividades onde ia facultando feedbacks aos 

alunos de forma individual e coletiva. 

A semana PTI permitiu desenvolver tanto a capacidade de adaptação às diversas 

situações e contextos existentes, como também desenvolver competências de análise 

das situações de ensino, sendo esta uma das principais competências trabalhadas nesta 

semana. 

Observação das aulas do núcleo de estágio 

Antes do ano letivo iniciar, foi estabelecido no núcleo de estágio com o professor 

orientador que iriamos observar na sua totalidade as aulas uns dos outros, inclusive as 

aulas lecionadas pelo orientador. De acordo com Onofre (1996), o usufruo da supervisão 

pelos supervisionados é igualmente maior quando este processo se caracteriza pela 

alternância entre momentos de fundamentação e discussão dos seus projetos de 

formação e momentos de reflexão individual sobre a sua implementação. Com a 

estratégia de observação das aulas do núcleo foi promovida a reflexão crítica reciproca 

face às atividades realizadas, facultando assim uma melhor resolução de problemas 

identificados tanto ao nível do planeamento, da avaliação e condução do ensino. Estas 

observações foram acompanhadas por uma ficha de observação (cf. Anexo 16), onde no 

final de cada aula, o núcleo de estágio reunia e refletia sobre as diversas componentes 

da aula e das estratégias implementadas. 

O facto de prevalecer uma relação bastante positiva com o professor orientador veio 

ampliar estes resultados, pois como afirma Onofre (1996), a natureza das relações entre 

o formador e formando é também um fator decisivo para que a supervisão possa 

funcionar melhor, sendo caracterizada por um clima de confiança e expetativa positiva, 

profissionalismo e apoio (cooperação). 

Será relevante ainda realçar que esta estratégia proporcionou um desenvolvimento 

contínuo relativamente à capacidade de observação, promovendo simultaneamente a 

aptidão para o processo de supervisão e potenciando a qualidade de ensino por mim 

efetuada. De formar a sintetizar e analisar todas as competências trabalhadas e as 

dificuldades sentidas, foi efetuado um balanço de todas as intervenções por ano escolar 

(cf. Anexo 18). 
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2.3. A Avaliação e as consequências do entusiasmo das aulas de Educação 

Física  

“É, hoje, clara para todos os professores a necessidade de utilizar a avaliação como 

suporte de todas as decisões que se tomam no âmbito do ensino e da aprendizagem dos 

alunos.” (Araújo, 2007, p. 1) 

De acordo com Bento (2003), conjuntamente com o planeamento e a condução de 

ensino, a análise e avaliação são apresentados como tarefas centrais de cada professor. 

O mesmo autor refere ainda que, através desta análise determina-se o grau de realização 

dos objetivos, das intenções educativas e metodológicas, e inventariam-se os resultados 

mensuráveis da ação de aprendizagem dos alunos.  

Segundo Carvalho (1994), ao percecionarmos a avaliação como processo que permite 

recolher e interpretar informações para tomar decisões, identificamos 3 tipos de 

informações diferentes que estão na origem de decisões com propósitos distintos. 

Primeiramente, a AI – onde verificamos aquilo que os nossos alunos podem aprender, no 

início do ano letivo, de forma orientar o processo de ensino-aprendizagem. Ao longo do 

ano letivo, torna-se necessário recolher informações que permitem ajuizar a forma como 

os alunos estão realmente a aprender, com o propósito de regular o processo de ensino 

aprendizagem, sendo estas informações designadas por avaliações formativas. Por fim, 

torna-se necessário determinar classificações dos alunos em função do grau de 

consecução dos objetivos, estando no domínio da avaliação sumativa. Caso este 

processo não seja permanente, Bento (2003), acrescenta que a qualidade de ensino de 

nenhum professor consegue garantir a eficácia e a melhoria da sua prática pessoal. 

Como a AI foi refletida no capítulo 2.1. devido à sua importância no planeamento, de 

seguida serão apenas analisadas os domínios da avaliação formativa e sumativa 

implementados no decorrer do ano letivo. 

Após o final da AI, foi necessário elaborar todo um processo avaliativo e como 

instrumento de avaliação reguladora, elaborei uma ficha formativa (cf. Anexo 19) com os 

resultados obtidos nas 3 áreas da extensão da EF, onde a aptidão física, os 

conhecimentos e as atividades físicas, são objeto de avaliação e constituem o conjunto 

das áreas avaliadas (Araújo, 2007). Esta ficha continha ainda uma apreciação qualitativa 

relativamente à assiduidade, pontualidade, participação e colaboração nas atividades da 



 

36 
 

aula, comportamento e respeito pelo professor. Esta apreciação qualitativa foi bastante 

importante devido à fraca assimilação de regras e rotinas de trabalho, principalmente 

durante o 1º período, levando a uma maior perceção por parte dos alunos sobre as suas 

atitudes, essencialmente na pontualidade. 

No que diz respeito à área das atividades físicas e desportivas, na ficha era mencionado 

a distância que o aluno se encontrava do nível desejado como sucesso. Esta estratégia 

teve grande relevância pois permitiu que os alunos percecionassem em quais matérias 

revelavam as suas principais dificuldades. Esta teve o intuito de promover a tomada de 

decisões relativamente à orientação/regulação do seu trabalho, sendo uma estratégia 

positiva que levantou muitas questões por parte dos alunos sobre as suas dificuldades e 

facilidades, permitindo uma reflexão pormenorizada sobre o seu desempenho. Uma 

maior participação dos alunos pode ser decisiva no empenhamento e nas aprendizagens 

dos mesmos, permitindo a estes maiores oportunidades de controlo sobre o seu próprio 

ambiente de aprendizagem (McCaughtry, 2006; cit. in Rosado & Ferreira, 2009), sendo 

este um dos propósitos da implementação desta ficha formativa. 

A entrega destas fichas, como foi mencionado no capítulo anterior, ocorreu novamente no 

início da 3ª (cf. Anexo 20) e 4 ª etapa (cf. Anexo 21) - correspondendo ao início do 2º e 3º 

período letivo respetivamente, com os mesmos objetivos delineados anteriormente. 

Penso que o início dos períodos letivos foi a melhorar ocasião para os alunos receberem 

este tipo de informação para que estes consciencializassem desde de cedo as 

dificuldades e aquilo que necessitavam de efetuar de forma melhorar/evoluir no seu 

processo de ensino-aprendizagem. 

Além destas fichas, foram aplicadas fichas de auto e heteroavaliação (cf. Anexo 22) em 

unidades de ensino específicas tendo em conta o planeamento escolar sobre as 

competências trabalhadas nessas unidades para que seja possível analisar de uma 

forma geral as perceções dos alunos. Estas fichas são constituídas pelos objetivos 

delineados e trabalhados em cada matéria, sendo requerido que os alunos classificassem 

as suas dificuldades de desempenho em cada um desses objetivos e por fim, era 

solicitado uma apreciação global (de 1 a 5) no seu desempenho geral nessa mesma 

matéria. Só “olhando-se” criticamente, autoavaliando-se, será possível ao aluno 

selecionar as pistas que lhe permitam organizar as suas aprendizagens futuras, ou seja é 

a partir deste processo que o aluno exerce um autocontrolo consciente, refletido e crítico 

sobre as suas ações (Santos, 2002; cit. in (Vieira, 2013). Ao contrário do que se observei 

no primeiro período, verifiquei que as perceções dos alunos no restante ano letivo 

estavam muito mais próximas da realidade. Isto é um facto resultante das fichas 
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formativas facultadas aos alunos e de todas as conversas de finais de aula onde tinha 

como objetivo realçar não só os pontos positivos da aula, como também referenciar 

componentes críticas das técnicas abordadas para facultar uma aprendizagem contínua, 

potenciando a interação dos alunos no seu processo de ensino. 

Relativamente à avaliação da área da aptidão física, esta correspondeu à área onde os 

alunos mais requereram informações, principalmente quando foram efetuados os testes 

da bateria fitnessgram. No planeamento anual foram planificados 4 momentos avaliativos 

desta área, mais precisamente no início e no fim do 1º período, e nos términos dos 

seguintes períodos letivos. Com este procedimento e com o seu timing avaliativo, 

consegui visualizar a evolução dos alunos nesta área, incentivando-os sempre a 

superarem as suas marcas anteriores, isto é, antes de iniciar qualquer teste de aptidão 

física, referia a marca obtida pelo aluno no teste anterior, promovendo uma competição 

pessoal. Chegando ao final do ano letivo, é com grande satisfação que revelo que todos 

os alunos da turma encontram-se na zona saudável de aptidão física (ZSAF) no teste de 

resistência aeróbica (exceto as duas alunas que raramente frequentam as aulas) sendo 

atingido um dos objetivos para esta área (cf. Anexo 23). 

Foram planeados ao longo do ano letivo momentos de observação das diversas matérias 

abordadas de forma a verificar as aprendizagens dos alunos e assim obter informações 

que possam ajudar na tomada de decisão no que diz respeito à avaliação sumativa dos 

alunos, assim como, na preparação das próximas etapas e unidades de ensino. Ou seja, 

esta recolha de informações explícita o que os alunos devem ser capazes de executar no 

final de um determinado percurso de aprendizagem, contribuindo para que, através da 

avaliação sumativa, se possa fazer um balanço final das suas aprendizagens e se atribua 

uma classificação (Araújo, 2007).  

Para estes momentos de observação foram criados instrumentos de registos das 

competências abordadas em cada matéria lecionada, tendo em conta as diretrizes do 

PNEF, que se encontram em concordância com as do PCEF para o 7º ano e os objetivos 

delineados para cada uma das etapas do processo de ensino. Neste instrumento é ainda 

designado o nível de cada habilidade de forma a diagnosticar o nível final de 

desempenho de cada aluno. Este registo consistiu num método simplificado de “cumpre” 

ou “não cumpre”, onde na primeira opção era registado com um certo e a segunda opção 

com uma cruz. Ainda neste instrumento de observação avaliativa existia um campo 

destinado às observações para anotar qualquer informação pertinente à execução 

daquela habilidade de cada aluno. Como exemplo deste instrumento temos a tabela de 

ginástica de solo (cf. Anexo 24).   
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Após a análise de todos os instrumentos de observação dos momentos avaliativos de 

cada matéria é aferido o nível de cada aluno. Para a avaliação sumativa final é então 

construído um outro instrumento avaliativo que comtempla as 3 áreas da extensão 

curricular da EF onde são colocados todos os níveis de desempenho de todas as 

matérias no que diz respeito às atividades físicas e desportivas, os resultados da aptidão 

física e se os alunos se encontram ou não dentro da ZSAF, e por último, se os alunos 

revelam ou não saberes na área dos conhecimentos (cf. Anexo 25).  

Posto isto, segue-se o cálculo da classificação do aluno, de acordo com as diretrizes do 

PCEF para o 7º ano onde são selecionadas as 5 melhores matérias de cada aluno (onde 

o aluno revelou melhores níveis de desempenho), sendo obrigatoriamente considerada 

uma matéria do subdomínio dos jogos desportivos coletivos (JDC), uma matéria do 

subdomínio ginástica, e três matérias dos restantes subdomínios, sendo obrigatório que 

cada subdomínio seja diferente. Na aptidão física no 7º ano, os alunos realizavam os 

testes de resistência aeróbia e força abdominal, devendo estar na ZSAF para ser 

considerado apto. Por fim, na área dos conhecimentos, como foi efetuado um teste 

escrito (cf. Anexo 26), cada o aluno necessitava de obter mais de 50 pontos para 

assegurar a sua classificação.      

Para uma melhor compreensão da evolução dos alunos, construi ainda um outro 

instrumento onde coloquei os níveis de desempenho das 3 áreas da extensão curricular 

de EF desde da AI até o término do ano letivo (cf. Anexo 27). Através desta estratégia 

consegui visualizar de uma forma pormenorizada, a evolução dos alunos nas diversas 

matérias permitindo obter um olhar mais reflexivo de todo o trabalho efetuado desde do 

início do ano letivo. Este é também um instrumento que utilizo para fomentar os balanços 

das etapas de planeamento (cf. Anexo 28). 

Com todas estas estratégias penso que melhorei a minha capacidade de adequação e 

inovação dos instrumentos do processo avaliativo no decorrer do ano letivo, garantindo 

assim uma melhor coerência entre os vários momentos avaliativos, desde da AI à 

avaliação formativa e por fim, à avaliação sumativa. No entanto, realço que o processo de 

avaliar é sempre complexo principalmente para profissionais com pouca experiência, mas 

a criação e a implementação destas estratégias veio diminuir estas dificuldades, 

permitindo refletir de forma mais objetiva sobre o trabalho desenvolvido, realizar ajustes 

coerentes e procurar soluções para as dificuldades encontradas (Teixeira & Onofre, 

2009). 
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2.4. A participação e satisfação dos alunos nas aulas de Educação Física 

Com todo o processo desenvolvido com o objetivo de proporcionar momentos 

entusiasmantes e satisfatórios nas aulas de EF, senti a necessidade de averiguar em 

quais matérias os alunos manifestavam estes sentimentos. Como indica Carlson (1995; 

cit. in: Rosado & Ferreira, 2009), os conteúdos ensinados são um dos aspetos 

fundamentais na criação de um ambiente de aprendizagem, onde a sua selaçao deve 

basear-se em critérios que potenciem a motivação dos alunos. Além disto, um dos 

pressupostos do guia de estágio 2014/2015 corresponde à utilização de  

“(…) procedimentos de promoção de um clima positivo de aprendizagem, 

nomeadamente ao nível da sua relação com os alunos, da relação dos alunos 

entre si e da relação de cada um deles com as exigências das situações de 

aprendizagem, garantindo um elevado grau de entusiasmo dos alunos.” (p. 

29) 

De forma a averiguar este procedimento, procedi à construção de um questionário que 

estudasse os diversos sentimentos que poderiam ocorrer durante as aulas de EF nas 

diversas matérias abordadas (cf. Anexo 49). Foram questionados os seguintes 

sentimentos: “Eu divirto-me”, “Eu sinto-me aborrecido”, “Eu gosto”, “Eu sinto-me triste”, 

“Eu gostava de estar a fazer outra atividade” e “É interessante/motivante”, nos diversos 

grupos de matérias abordadas, nomeadamente, jogos desportivos coletivos, ginástica, 

atletismo, raquetas, patinagem, luta e dança. Os alunos respondiam para cada 

sentimento expresso, através de uma escala (1 – Nunca; 2 – Pouco; 3 – Às vezes; 4 – 

Muito; 5 – Sempre), o nível de importância que cada matéria tinha para si. Na 

implementação dos questionários foi garantido o anonimato dos mesmos para que as 

respostas dos alunos não fossem influenciadas. 

Procedendo à discussão de resultados, verifiquei que as matérias onde os alunos 

mencionaram que se divertiram mais, correspondem à patinagem, aos desportos 

raquetas e às danças (cf. Anexo 50 – Tabela 1), no entanto esta ultima matéria é também 

aquela que possuí mais respostas negativas. Em concordância com os resultados 

anteriores, as 3 matérias que os alunos afirmaram estar menos aborrecidos 

correspondem às matérias que eles mais se divertiram (cf. Anexo 50 – Tabela 2). No 

entanto, observa-se 2 respostas no parâmetro “Sempre” no que diz respeito ao sentirem-

se aborrecidos na matéria de dança, isto pode ser justificado pelo facto de alunos não 

gostarem realmente da matéria (cf. Anexo 50 – Tabela 3). As 3 matérias que os alunos 

apontaram como aquelas em que mais se divertiram, corresponderam também às 

matérias que estes identificaram como as que mais gostaram (cf. Anexo 50 – Tabela 3). 
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Apesar não se verificar nenhumas respostas nos parâmetros negativos (“Nunca” e 

“Pouco”) nas matérias de jogos desportivos coletivos, estes também não são apontados 

como as matérias de que os alunos mais gostaram, sendo um facto curioso pois os 

alunos demonstraram sempre um grande entusiasmo durante estas práticas.  

No que diz respeito aos sentimentos tristes (cf. Anexo 50 – Tabela 4), a maioria dos 

alunos colocou as suas respostas nos parâmetros “nunca” e “pouco” em todas as 

matérias, existindo um maior ênfase de respostas nas matérias que estes referiram 

gostar mais. Isto leva a crer que os alunos não se mostravam tristes nas aulas, sendo 

criado ambientes adequados e potenciadores da aprendizagem. Importa destacar as 

duas respostas no parâmetro “sempre” nas matérias de patinagem e ginástica, podendo 

estas corresponder a um aluno que tenha dificuldades no desempenho destas matérias 

revelando sentimentos menos positivos.  

Ao questionar os alunos se estes gostariam de estar a efetuar outras atividades, a 

maioria incidiu as suas respostas nos parâmetros “nunca” e “pouco”, demonstrando que 

estes gostaram das atividades propostas (cf. Anexo 50 – Tabela 5). Novamente as 

matérias que obtiveram uma maior incidência de respostas no parâmetro “Nunca”, foram 

as matérias que estes indicaram como as que gostaram e se divertiram mais. A dança 

aparece repetidamente como uma das matérias que os alunos mais gostaram de fazer, 

no entanto, destacam-se novamente 2 respostas menos positivas, como também 

acontece na matéria de luta. A luta foi uma das matérias escolhidas como matéria 

alternativa, onde os alunos demonstraram se divertir e gostar bastante (cf. Anexo 50 – 

Tabela 1 e 3), no entanto verifica-se que os alunos por vezes quereriam estar a efetuar 

outras atividades em vez desta (cf. Anexo 50 – Tabela 5).  

Por fim, as matérias mencionadas como as mais interessantes e motivantes foram a 

dança, a patinagem, os desportos de raquetas, como era de esperar, e curiosamente a 

luta (cf. Anexo 50 – Tabela 6). Já as matérias que obtiveram algumas respostas 

negativas correspondem novamente à dança, à patinagem e à ginástica. Ou seja, as 

matérias que foram mais motivantes e interessantes para uns, foram também as menos 

motivantes para outros, apesar do número de respostas ser reduzido (cf. Anexo 50 – 

Tabela 6). Como vimos, esta situação também acontece nas restantes categorias 

analisadas. Através de uma análise geral, verifica-se que a maioria das respostas 

incidiram-se nos parâmetros “às vezes”, “muito” e “sempre”, mostrando que os alunos 

acharam as atividades propostas interessantes e motivantes na sua generalidade. 
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Posto isto, as matérias que os alunos gostaram mais, correspondem às matérias que 

estes indicaram como as que mais se divertiram e percecionaram como 

motivantes/interessantes. As baixas respostas no que diz respeito aos sentimentos de 

aborrecimento e de tristeza, demonstraram que a escolha das atividades foram 

adequadas e pertinentes. No entanto, as diferenças dos gostos individuais dos alunos 

enfatizam o quanto é importante a abordagem diversificada de matérias na promoção das 

aprendizagens. Se os alunos consideram as atividades aborrecidas, sendo 

repetitivamente ensinadas, ano após ano, as mesmas habilidades, e não encontrarem 

nessas práticas, nem sentido nem conexões significativas com a sua vida fora da escola, 

todos os esforços se podem perder (McCaughtry, Tischler and Flory, 2008; cit. In: Rosado 

& Ferreira, 2009). 

Portanto o ecletismo encontra-se como uma chave fundamental na promoção das 

aprendizagens dos alunos e na satisfação da prática das matérias abordadas. O próprio 

PNEF tem como finalidade garantir a formação eclética dos alunos, onde é assegurada a 

aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes atividades 

fisicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno (Jacinto, 

Comédias, Mira, & Carvalho, 2001). “Parte do programa é comum (ou igual) para todas 

as escolas, outra parte são alternativas a adotar localmente, pelo DEF ou pelo professor” 

(Jacinto, Comédias, Mira, & Carvalho, 2001, p. 10). Posto isto, quanto mais matérias e 

atividades diferenciadas proporcionadas aos alunos, maior será a probabilidade de estes 

virem a descobrir o gosto por uma matéria em particular e assim, promover o seu 

interesse na sua prática regular. Importa realçar que na seleção e organização da 

atividade educativa, pelos professores, os critérios a considerar serão não só os objetivos 

estabelecidos nos programas, mas também as aptidões dos alunos, os seus interesses e 

as caracteristicas da dinâmica social da turma, além dos recursos postos à disposição de 

cada escola e de cada turma, no seu horário (Bom, et al., 1990). Os mesmos autores 

referem que os programas não podem ser considerados como a “única fonte de 

inspiração dos professores, mas como o padrão geral e uma base que assegure a 

coordenaçao e coerência da atividade dos alunos em anos seguintes.” 

Durante o estágio pedagógico, a planificação de atividades e matérias diversificadas foi 

sempre um critério na construção dos diversos planeamentos efetuados. No questionário 

implemenado foi proposto aos alunos que indicassem aspetos positivos e aspetos a 

melhorar referentes à minha prestação. Vários alunos referiram, nos aspectos positivos, a 

implementaçao de “(…) atividades diferentes (…)” e “(…) variadade dos exercicios (…)”. 

Destacando um pequeno exemplo, no ínicio do 3º período iniciei os aquecimentos com 

um trabalho especifico com cordas nas aulas de luta, sendo esta uma atividade muito 
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apreciada pelos alunos e nunca antes implementada nas UE anteriores (cf. Anexo 51). 

Um outro fator importante na elaboração de um planeamento diversificado diz respeito à 

planificaçao de aulas politemáticas. Ao implematar aulas onde abordasse mais que uma 

matéria permitiu não só trabalhar as necessidades identificadas de cada aluno como 

também entusiasmar os mesmos para as diferentes práticas tendo em contas os seus 

gostos e interesses, como é indicado no próprio PNEF. 

Todo o processo de criação de um planeamento variado e de aulas com atividades 

diversificadas, foi fulcral para assegurar a satisfação e o entusiasmo dos alunos durante a 

prática das aulas de EF, sendo mencionado pelos próprios nos questionários analisados. 

A transmissão destes sentimentos nas aulas de EF demonstraram-se pertinentes não só 

ao nível da criação de clima adequado para a aprendizagem como também permitu 

desenvolver um significado positivo à prática das mesmas (Prusak, Davis, Pennington, & 

Wilkinson, 2014).  

Relativamente à análise dos aspetos positivos e a melhorar, vários alunos mencionaram 

que “a professora é simpática, explica bem as matérias e é motivadora/encorajadora”, 

“está sempre de bom humor”, “é animadora” e “ensina bem”. Estas avaliações efetuadas 

pelos alunos demonstram as caracteristicas evidenciadas como essenciais na promoção 

do entusiasmo e satisfação durante a prática das aulas de EF, como foi revisto no 

capítulo 2. O sentimento de empowerment, mais precisamente os feedbacks positivos da 

obtenção de sucesso, também foram mencionados pelos alunos – “gosto quando a 

professora diz que nós conseguimos”. A ajuda na aquisição e no aperfeiçoamento das 

aprendizagens nas aulas foi também outro aspeto realçado pelos próprios alunos – 

“Gosto quando a professora nos ajuda a atingir os nossos objetivos”. Como aspetos a 

melhorar, os alunos demonstraram-se um pouco reticentes a responder esta questão, 

mas evidenciaram que gostavam de ter tido mais vezes música nas aulas. Apenas 

coloquei músicas nas aulas de ginástica com o intuito de os motivar para a prática, no 

entanto, esta estratégia por vezes promovia mais comportamentos fora da tarefa do que 

empenhamento em aula. Esta é uma estratégia que necessita de um grande 

compromisso por parte dos alunos, e apesar de ter sido estabelecido em aula, este nem 

sempre resultou. No futuro deverei considerar esta estratégia, e caso resulte, aplicá-la 

mais vezes.  

Em suma, através da análise das respostas dos alunos e de todo o trabalho que efetuei 

ao longo do ano letivo, conclui que consegui promover aulas entusiasmentes, alegres e 

satisfatórias aos alunos, promovendo o gosto pela prática de atividade física.  O fruto de 

todo o trabalho foi mesmo a progressão dos alunos, no entanto os seus feedbacks vieram 
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grantificar todo o meu esforço e dedicação – “a melhor professora de EF que tive até 

hoje.” 

 

3. A importância das crianças disfrutarem a prática de atividade física no 1º 

ciclo  

Segundo Neto (2001), as crianças e os jovens demonstram regularmente a necessidade 

de realizar atividades motoras vigorosas em diversos contextos da sua vida. Woods 

(2011) complementa esta afirmação, mencionando que as crianças têm o desejo 

intrínseco de ser fisicamente ativas. Ou seja, estas são por natureza ativas, como 

podemos evidenciar nos recreios escolares onde observamos crianças a correr, saltar, 

atirar, pontapear de forma espontânea e não estruturada.  

Nas primeiras idades deve existir uma preocupação em assegurar um papel de facilitação 

da ação, permitindo que cada criança tenha acesso à diversificação de experiências de 

movimento, na exploração direta de espaços e materiais (Matos, Simões, Canha, & 

Fonseca, 2000). Kytta (1995; cit. in Neto, 2003) refere ainda que o papel das atividades 

de exploração do envolvimento físico é especialmente importante para as crianças até 

aos 9/10 anos de idade no sentido da organização de um sistema coordenado de 

referências. Complementarmente, Fernandes, Nogueira e Martinez (2008) referem que o 

desenvolvimento de atividades lúdicas, orientadas por um profissional de EF, tendem a 

proporcionar um desenvolvimento psicomotor em crianças, ajudando no desenvolvimento 

das habilidades básicas. 

Segundo Neto (1994) a atividade física é um meio de educação que, utiliza o movimento 

como material pedagógico, visando organizar e melhorar o comportamento motor, 

psíquico e social da criança. O mesmo autor defende que a atividade física regular 

contribui com imensos benefícios para o desenvolvimento, quer ao nível do crescimento 

físico e do desenvolvimento das capacidades físico-motoras quer da criação de novas 

amizades e valorização da autoestima. 

Serrano (2003; cit. in: Nunes, 2011) afirma que é importante que as crianças pratiquem 

atividade física, não só para melhorar a sua forma física mas também por questões 

relacionadas com a saúde, com a socialização, com a escola e também por ser uma 

atividade ligada ao seu bem-estar. Reforçando esta ideia, Ward (2010; cit. in: Martins, 

2011) menciona que a atividade física na infância é essencial não apenas na prevenção 

contra a obesidade e no aparecimento de problemas de saúde crónicos, mas também 

noutros aspetos do desenvolvimento físico, social e psicológico da criança. Bayo & Dinz 



 

44 
 

(2010), referem ainda que a EF deveria, com efeito, surgir desde a maior tenra idade, 

como garantia do desenvolvimento multiraleral da criança e da adoção de estilos de vida 

saudáveis. 

Neto (2005) contempla a escola como um local privilegiado para a dinamização de uma 

nova “cultura do corpo” e para a mobilização das crianças para uma aprendizagem de 

estilos de vida ativa. Podemos então afirmar que “(…)o envolvimento escolar, através das 

aulas de Educação Física e a oportunidade para jogar e brincar no recreio, pode 

proporcionar mais oportunidades para que as crianças sejam ativas” (Magalhães, Maia, 

Silva, & Seabra, 2002; cit. in: Martins, 2011). 

Posto isto, é indispensável que as crianças tenham oportunidade de frequentar a prática 

de atividade física orientada por profissionais no âmbito escolar. Como tal, a organização 

curricular para o 1º Ciclo, resultante da aplicação da Lei de Bases do Sistema Educativo 

(aprovada em Outubro de 1986, e da publicação do Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de 

Agosto), está articulada em 5 áreas: Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM), 

Expressão Musical, Dramática e Plástica; Estudo do Meio; Língua Portuguesa; 

Matemática; Educação Moral e Religiosa, sendo que todas estas áreas deverão contribuir 

para o desenvolvimento da criança. É, portanto, no 1º Ciclo que as crianças têm o seu 

primeiro contacto com as atividades físicas e/ou desportivas através da EEFM. 

De acordo com o estudo Physical Education and Education through Sport in Portugal, 

baseado no sistema educativo português, a EF ou mais precisamente a EEFM no 1º ciclo 

fica à responsabilidade de um professor generalista, denominado por professor titular de 

turma (PTT), enquanto no 2º ciclo, no 3º ciclo e no ensino secundário é requerido um 

professor especialista para a lecionação desta disciplina (Gonçalves & Costa, 2008). 

Dentro do agrupamento de escolas foi criado um projeto denominado por Projeto de 

Expressão Físico Motora que surgiu como proposta do DEF, com o objetivo de apoiar os 

PTT do 1º Ciclo na área da EEFM. O projeto pretende articular o trabalho desenvolvido 

na EEFM com a EF, de modo a estabelecer o desenvolvimento motor gradual e 

intencional dos alunos do agrupamento, mais precisamente nas Escolas do 1º Ciclo, 

sendo a população alvo os alunos do 4º ano de escolaridade. O primordial objetivo é que 

a população estudantil do agrupamento esteja inserida num projeto vertical na área da 

EEFM e na EF, e que os alunos, ao ingressarem no 5º ano de escolaridade apresentem 

determinados pré-requisitos, devidamente assimilados. 

Este projeto mostra-se muito importante para a comunidade escolar e bastante pertinente 

para os alunos na área da EF, sendo uma implementação que outras escolas deveriam 



 

45 
 

adotar. Através deste projeto é facultada ao núcleo de estágio a oportunidade de intervir 

na turma de 4º ano atribuída ao professor orientador durante o ano letivo. A lecionação 

destas aulas foi um trabalho efetuado em conjunto com os alunos do curso profissional 

de desporto da Escola Secundária da Portela. Como existiu apenas uma aula por 

semana, foi implementado um sistema de rotação em que numa semana, os professores 

estagiários eram responsáveis por lecionar a aula e na semana seguinte eram os alunos 

do curso de desporto.  

Planeamento e Condução das aulas do 4º ano 

Durante este ano letivo tive apenas a possibilidade de conduzir 5 aulas no 1º ciclo e estas 

foram muito gratificantes de implementar. As aulas focaram-se desde o desenvolvimento 

da agilidade, velocidade de reação e coordenação, através de estímulos musicais, 

numéricos ou até mesmo referências a animais, até à introdução dos jogos desportivos 

coletivos. A maioria das tarefas implementadas baseavam-se em jogos, sendo esta uma 

das formas onde a criança se apoia para interiorizar o seu envolvimento físico e social. 

Portanto, o designado jogo social corresponde às interações que as crianças realizam 

através das atividades físicas, como por exemplo jogos de imitação, jogos de oposição, 

jogos cooperativos e jogos associativos (Neto & Marques, 2004). 

Todos os principios referidos e implementados no planeamento e condução de ensino na 

turma onde desempenhei o papel de professora de EF durante o estágio pedagógico, 

foram tidos em conta nestas aulas, nomeadamente no que diz repeito ao facto de 

proporcionar aulas e momentos onde os alunos estivessem entusiasmados e satisfeitos 

durante a prática das mesmas.  

Após a minha intervenção obtive feedbacks bastante positivos no que toca ao 

planeamento da aula e condução de aula, onde destacaram que os exercícios foram 

devidamente adequados e sintonizados e que estes demonstravam-se pertinentes para o 

desenvolvimento de competências que servirão de transfer para outras aprendizagens 

que serão lecionadas na EF no 2º e 3º ciclo.  

Em todas as aulas procurei estabelecer uma boa relação com os alunos, onde consegui 

garantir uma grande proximidade com estes, mantendo sempre o sentimento de respeito 

e um teor de autoridade. Proporcionar um ambiente positivo e entusiasmante, como já foi 

abordado ao longo do documento, é vital para as aprendizagens dos alunos. 

Sem dúvida que me sinto bastante à vontade em intervir com alunos destas idades pois 

não é a primeira vez que realizo atividades para esta faixa etária. Ao longo da minha 
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prática desportiva, tive sempre a oportunidade de acompanhar e de implementar diversas 

atividades para crianças, desde dos três anos, sendo justificado a minha à vontade com 

esta faixa etária. Será relevante afirmar que gostaria imenso de no futuro trabalhar com 

este ciclo escolar, isto porque o empenho, vontade e a felicidade que estes alunos 

demonstram ao realizar as aulas de EEFM não se verifica em mais nenhum ano escolar. 

Identificação de um problema – Projeto de investigação 

Com a implementação do Projeto de Expressão Físico Motora é assegurada a lecionação 

da EEFM no 4º ano, mas o que acontecerá com a EEFM nos restantes anos letivos do 1º 

Ciclo? Além disso, tendo em conta a implementação das atividades de enriquecimento 

curriculares (AEC), através da publicação do Despacho nº12 591/2006 (2ª série) no 

Diário da República nº 115, em 16 de junho, sendo estas entendidas como 

 “(…) atividades educativas e formativas que incidam na aprendizagem da 

língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos domínios desportivos, 

artístico, cientifico, técnico e das tecnologias da informação e comunicação, 

de ligação da escola com o meio e de educação para a cidadania” (Despacho 

n.º9625-B/2013, p. 22210-(3)),  

será que estas atividades vieram modificar a lecionação da EEFM no agrupamento de 

escolas? Por fim, porque não existe no agrupamento qualquer documento orientador para 

estas atividades que já se encontram em vigor desde do ano letivo 2006/2007?  

O núcleo de estágio deparou-se com todas estas questões e averiguou ainda que as 

entidades responsáveis pela contratação de professores qualificados para a lecionação 

das AEC de atividades físico e desportivas (AFD) estão encarregues a instituições 

diferentes. Sendo identificado o problema, o núcleo de estágio através de um projeto de 

investigação (cf. Anexo 29), pretendeu verificar qual a importância do trabalho realizado 

nas AEC de AFD nas aulas de EF do 2º e 3º Ciclo, através das perceções dos 

professores, quer dos PTT, quer dos professores responsáveis pelas AEC de AFD como 

também dos professores de EF do 2º e 3º Ciclo. Além disso, procuramos verificar se os 

PTT alteraram ou não a lecionação da EEFM com a entrada das AEC de AFD. 

Importante referir que, com este projeto de investigação, o núcleo de estágio pretendeu 

expor um problema que ocorria no agrupamento e não criticar o trabalho de nenhum 

docente.  

Para proceder ao projeto de investigação foi necessário definir toda a metodologia do 

mesmo. Como amostra, o projeto contou com a participação de 50 professores das 
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escolas do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, nomeadamente da Escola 

Secundária da Portela (sede de agrupamento), da Escola Básica 2,3 Gaspar Correia, da 

Escola EB1/JI da Portela, da Escola EB1 Dr. Catela Gomes e da Escola EB1 Quinta da 

Alegria. Foram questionados 22 PTT, 15 professores de EF pertencentes ao DEF do 

agrupamento e por fim, 13 professores das AEC de AFD.  

O instrumento de investigação utilizado no estudo desenvolveu-se na unidade curricular 

de Investigação Educacional, onde a supervisão dos docentes, vieram diminuir as 

dificuldades na construção do mesmo. Considerando um questionário como um 

instrumento constituído por um conjunto de questões necessárias para obter os dados de 

forma a atingirmos os objetivos do projeto, foram elaborados 3 questionários (cf. Anexo 

30): um para os PTT, um para os professores responsáveis pelas AEC de AFD e por fim, 

um para os professores de EF do 2º e 3º Ciclo. Para a elaboração destes questionários 

foi tido em conta a formulação dos conteúdos das questões e modalidades de resposta 

como também a ordenação das questões no questionário por blocos temáticos. A 

inquirição destes questionários teve como tipologia geral de informação comportamentos 

e factos, opiniões e valores face a um acontecimento e o conhecimento e consciência 

dos problemas identificados. 

Os dados foram recolhidos nas escolas durante os períodos escolares, onde nos 

deslocámos para proceder à entrega dos questionários aos docentes que participaram na 

realização do estudo, sendo garantido o anonimato dos participantes. Durante a recolha 

de dados, a maioria dos professores demonstrou-se bastante disponível para responder 

aos questionários no entanto visualizamos alguma hesitação e receio, por parte dos PTT, 

em certas questões.  

A análise de resultados foi sem dúvida a fase mais complicada do processo da 

elaboração deste projeto de investigação. Apesar das questões terem sido analisadas 

individualmente, algumas respostas completavam a compreensão de factos das 

dimensões do questionário, sendo necessário uma análise profunda e interligada entre as 

respostas. A análise individual por questionário foi uma das estratégias adotadas para a 

compreensão das respostas obtidas. A comparação de respostas entre os diferentes 

profissionais, nomeadamente entre as respostas dos PTT e dos professores de AEC de 

AFD, foi também um processo essencial na discussão dos resultados. Uma estratégia 

primordial para a compreensão dos resultados foi, não só a visualização dos dados 

através de gráficos, como também através da disposição dos mesmos, em forma 

esquemática.  
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Após a análise e discussão dos resultados, ficou claro que a EEFM nem sempre é 

facultada às crianças como indica o currículo nacional e o facto de AEC de AFD serem 

facultativas, leva a uma desigualdade de oportunidades oferecidas às crianças do nosso 

país. A formação inicial e contínua dos PTT carece na área de EEFM, sendo esta uma 

das causas apontadas pelos professores para não lecionarem esta área curricular, assim 

como a falta de instalações ou a inexistência de materiais adequados, a insegurança no 

domínio dos conteúdos, técnicas, metodologias e primeiros socorros e a falta de 

processos de avaliação, o excesso de matérias de ensino e por fim o maior 

reconhecimento das outras áreas curriculares (Bayo & Diniz, 2010). Estes autores 

acabam por expor não só a realidade do país como também a realidade observada no 

agrupamento, exposta através do estudo de investigação.    

Verificamos também que muitos dos PTT deixaram de lecionar EEFM devido ao facto de 

existirem as AEC de AFD no agrupamento, sendo a substituição da EEFM pela AFD uma 

das principais razões observadas para a continuação e aprofundamento da situação de 

não-existência da primeira (Petrucci & Onofre, 2009). Aquando questionado os PTT se 

lecionavam ou não a EEFM e se efetuaram alguma mudança após a entrada das AEC de 

AFD, verificou-se uma maior hesitação por parte dos PTT, pois estes revelaram receio 

em responder com sinceridade. Com isto, constatamos que a realidade que se manifesta 

no agrupamento corresponde à realidade exposta no relatório efetuado pela SPEF e 

CNAPEF (2009), a nível nacional apesar da diferença temporal, isto é, 6 anos após a sua 

implementação nada foi alterado para colmatar as lacunas existentes no sistema 

educativo referente à EEFM no 1º CEB.  

Todos os profissionais questionados concordaram que deveria existir orientações 

programáticas para as AEC de AFD, e que estes deveriam estar ligados ao DEF. No que 

toca à articulação entre o trabalho desenvolvido pelos PTT na EEFM e pelos professores 

de AEC na AFD verificou-se que é pouco existente, onde a globalidade dos assuntos 

tratados não concorrem diretamente com a prática de atividade física dos alunos, mas 

sim maioritariamente com situações relativas ao comportamento e assiduidade, segundo 

relatório da SPEF/CNAPEF (2009). Esta situação revela um sinal de precariedade ao 

nível da articulação desejável, dado que o Despacho n.º 14460/2008 é explícito na 

definição das funções do PTT neste projeto: têm que participar e acompanhar o 

planeamento e a avaliação de todos os processos de enriquecimento curricular em que a 

sua turma esteja envolvida. 

No decorrer da construção do estudo, mais principalmente na análise e discussão dos 

resultados, este revelou algumas limitações. Como a amostra apenas representava os 
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professores do agrupamento (50 professores), o núcleo de estágio optou por efetuar uma 

análise de conteúdo e não uma análise estatística de forma a aprofundar e obter o maior 

número de informações possíveis. Apesar desta decisão, o núcleo constatou que em 

certas questões ficou por compreender algumas respostas e também se questionou a 

veracidade das mesmas. Para retificar estas limitações, deveríamos ter utilizado uma 

entrevista semiestruturada aplicada pessoalmente.  

Após a conclusão do projeto de investigação foi necessário proceder à preparação da 

sessão de apresentação (cf. Anexo 31), aos convites para os convidados e à distribuição 

de cartazes (cf. Anexo 32) e panfletos (cf. Anexo 33) para a divulgação do mesmo. A 

sessão contou com 24 participantes e dois ilustres convidados, nomeadamente o 

professor Carlos Neto e o professor Luís Fernandes (representante da SPEF). Esta 

decorreu de forma serena e num ambiente formal mas bastante interativo entre os 

convidados e o público durante o debate. Após o término da sessão foi necessário 

elaborar um balanço da mesma (cf. Anexo 34), tendo em conta os feedbacks efetuados 

pelos convidados e as apreciações efetuadas pelo público através da ficha avaliativa da 

sessão (cf. Anexo 35). 

Penso que este estudo mostrou uma problemática bastante pertinente no agrupamento e 

espero que os resultados deste sejam discutidos em conselho pedagógico de forma a 

colmatar as lacunas apresentadas pelo núcleo. Como foi exposto pela bibliografia, esta 

não é só uma realidade do agrupamento mas sim, do país em geral onde o sistema 

educativo implementado mostra-se como uma ilusão, no que diz respeito à prática de 

atividade física na escola junto das crianças. Só através de projetos deste cariz, será 

possível emendar estes erros gravíssimos na formação que é facultada às crianças do 

nosso país. 

4. A professora de Educação Física na Escola 

O trabalho de um professor na escola vai para além daquilo que é efetuado em sala de 

aula. Colaborar com as atividades promovidas pela escola, com as famílias e a 

comunidade escolar são competências necessárias e de extrema importância, tanto para 

a escola como para os alunos, e até mesmo para o próprio docente. Sendo o professor 

de EF parte desta comunidade escolar, este também é responsável por dinamizar estas 

atividades, sendo esta uma das competências a desenvolver segundo o Guia de Estágio 

2014/2015.  

Neste capítulo serão abordadas as atividades onde estive envolvida, quer ao nível do 

desporto escolar (DE) e as suas respetivas competições e apresentações, do projeto de 
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intervenção aplicado no contexto escolar, como também outras atividades desenvolvidas 

pelo DEF onde estive envolvida com a comunidade escolar do presente agrupamento.  

Desporto Escolar - Ginástica  

De acordo com o Artigo 5.º - “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei 

n.º 95/91, de 26 de fevereiro, entende-se por Desporto Escolar  

“(…) 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”. (p. 5) 

Posto isto, o Desporto escolar constitui uma das vertentes de atuação com maior 

transversalidade no sistema educativo do Ministério da Educação e Ciência, sendo 

responsável por desenvolver atividades desportivas de complemento curricular, intra e 

interescolares, dirigidas aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (Ciência, 

Projeto do Desporto Escolar 2013/2017, 2013).  

Logo no início do ano letivo ficou estabelecido que os professores estagiários iriam 

participar em colaboração no núcleo de ginástica. Esta revelou-se uma experiência com 

uma grande relevância, vindo a enriquecer os meus conhecimentos nesta matéria pois 

estes demonstravam-se reduzidos. Sendo o professor orientador um especialista nesta 

área, esta atividade veio sem dúvida corrigir algumas lacunas e amplificar os meus 

conhecimentos relativamente a esta matéria.  

Primariamente foi necessário publicitar o núcleo de estágio através de cartazes 

elaborados pelo núcleo de estágio nas escolas E. B. 2,3 Gaspar Correia e na Escola 

Secundária da Portela (Cf. Anexo 36). O facto de alunos dos anos anteriores quererem 

continuar a frequentar o núcleo veio a facilitar este processo, porém este foi necessário 

para angariar novos participantes. Este procedimento acabou por acontecer de forma 

progressiva.  

No início destas sessões, o núcleo de estágio teve a preocupação de realizar atividades 

mais lúdicas que fossem mais divertidas para os alunos para que estes se 

entusiasmassem e motivassem com a prática desta modalidade e que provocasse um 

sentimento de pertença junto dos alunos. Como vimos na bibliografia inicial, este 

processo é bastante importante para que os alunos se vinculem a uma atividade, pois 

estes gostam de repetir atividades que lhe dão prazer, entusiasmo e ao mesmo, o 
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sentimento de desafio (Lorusso, Pavlovich, & Lu, 2013). Durante este período, o núcleo 

de estágio preocupou-se em definir as etapas de ensino que seriam distribuídas ao longo 

do ano letivo, tendo em conta as atividades que iriam decorrer, com os objetivos definidos 

para cada uma das etapas. Ou seja, elaborou-se um planeamento anual com todas estas 

decisões referentes ao desporto escolar (cf. Anexo 37). Além do planeamento, foi 

necessário efetuar um projeto que descrevesse os objetivos delineados para o núcleo de 

ginástica, tendo por base os recursos espaciais, materiais e humanos e a respetiva 

calendarização de atividades (cf. Anexo 38).   

Ao nível da lecionação das sessões do DE de ginástica, tive sempre uma participação 

bastante ativa e sinto que evoluí bastante nesta matéria, ao nível de ajudas e melhoria de 

feedbacks, devido ao grande leque de oportunidades que o professor orientador facultou 

e proporcionou. Outra estratégia muito importante no meu crescimento nesta matéria 

deve-se à aquisição do livro Ginástica: Manual de Ajudas de (Araújo C. , 2013), sendo 

esta a principal fonte de estudo autónomo de forma a melhorar as minhas intervenções 

nas sessões de DE.  

Realço o facto que o núcleo contou com 2 sessões em diferentes escolas com condições 

bastante diferentes, tanto ao nível de espaço como de aparelhos gímnicos, permitindo 

que fosse possível fornecer diversas oportunidades de ensino, potenciando as 

aprendizagens dos alunos.  

Durante o 2º período foi necessário proceder ao planeamento e à condução de uma 

coreografia de ginástica de grupo para que o núcleo de ginástica participasse no sarau de 

ginástica que decorreu no dia 14 de março na Escola Secundária da Ramada. A 

coreografia caracterizou-se por ser constituída por elementos gímnicos da ginástica de 

solo, de aparelhos e acrobática com a duração de 4 minutos. 

Relativamente ao planeamento da coreografia, o núcleo de estágio procedeu 

primariamente à escolha da música e posteriormente iniciou a planificação da mesma 

tendo em conta os critérios necessários definidos no regulamento competitivo de DE de 

ginástica de grupos (2013) e às potencialidades dos alunos pertencentes ao núcleo. Para 

a construção da coreografia, o núcleo de estágio procurou sempre averiguar a opinião 

dos alunos sobre os elementos que iam sendo introduzidos, sessão após sessão, com o 

objetivo de integrar e motivar mais os alunos. 

Esta tarefa mostrou-se como um desafio para mim pois foi a primeira vez que efetuei algo 

do género. Tive algumas dificuldades no planeamento da coreografia mas tive sempre o 

cuidado e a preocupação de efetuar pesquisas autonomamente, principalmente através 
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de apresentações de outros grupos disponíveis em diversas fontes eletrónicas, para 

sugerir e criar ideias inovadoras para a coreografia final, juntamente com os meus 

colegas de estágio.  

No que diz respeito à condução da coreografia nas sessões de treino, contrariamente ao 

que senti no seu respetivo planeamento, na condução da coregrafia não averiguei tantas 

dificuldades, isto é, como tenho facilidades ao nível musical relativamente à contagem de 

tempos e na sua articulação com movimentos, fiquei responsável pelo controlo da 

harmonização da sequência com os ritmos musicais. Esta foi uma tarefa que me deu 

bastante gozo e que foi muito satisfatória. 

Como a coreografia foi dividida em partes onde no centro do praticável os alunos 

executavam elementos de ginástica acrobática ou de ginástica de solo, os restantes 

elementos do grupo estavam nos aparelhos nas extremidades do praticável. Como 

método de trabalho, fiquei responsável por introduzir e conduzir os alunos nos saltos 

gímnicos da coreografia enquanto os meus restantes colegas dinamizavam as tarefas 

que ocorriam no centro do praticável. Esta foi uma boa estratégia a implementar pois 

como existia grupos de alunos a desempenhar diferentes elementos gímnicos 

simultaneamente permitiu com que os alunos percecionassem não só como ficaria a 

disposição final como também permitiu ter uma noção temporal de toda a coreografia. 

Por fim, a principal dificuldade encontrada durante este período letivo refere-se à junção 

de todos os alunos do núcleo de ginástica em todos as sessões. Devido à enorme 

incompatibilidade de horários por parte dos alunos apenas conseguimos uma vez ter 

todos os alunos que iriam participar no sarau durante toda a época escolar. Isto fez com 

que a aprendizagem da coreografia se atrasasse. Apenas nas duas últimas semanas 

conseguimos evoluir circunstancialmente na coreografia com todos os alunos (apesar de 

algumas lacunas) e com todos os aparelhos, fazendo com que estes não tivessem total 

autonomia durante a mesma. Durante estas últimas semanas foram realizados sessões 

de treino extra para intensificar e consolidar a aprendizagem da coreografia. 

Relativamente à demonstração do núcleo no sarau, acabei por intervir durante a prova 

para assegurar a segurança de uma das alunas num salto no minitrampolim e para dar 

algumas indicações relativamente à articulação das sequências da ginástica de aparelhos 

com a ginástica de solo e acrobática. O núcleo conseguiu uma boa pontuação ao nível da 

técnica mas como necessitou destas ajudas foi severamente descontado na sua 

pontuação final. Apesar das contrapartidas, penso que o núcleo de estágio facultou uma 

experiência enriquecedora aos seus participantes e não nos prendemos apenas na 
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competição em si. A nossa prioridade sempre foi de ensinar ginástica, seja ela de 

aparelhos, solo ou acrobática, de modo a facultar aos alunos uma formação global e não 

especifica, portanto penso que os nossos objetivos foram alcançados. 

Depois da competição do sarau, as sessões de ginásticas continuaram e no dia 29 de 

maio decorreu o XI Festival de Ginástica. Para a elaboração do evento foi necessário a 

construção do projeto onde designámos os objetivos, os recursos e os protocolos 

necessários à sua concretização (cf. Anexo 39). Para a divulgação do festival criámos o 

cartaz oficial (cf. Anexo 41) assim como panfletos (cf. Anexo 40). Os cartazes e panfletos 

circularam por toda a freguesia com a ajuda da Junta de Freguesia da Portela e 

Moscavide. Anteriormente à divulgação propriamente dita, entramos em contacto com 

todos os clubes convidados do ano anterior, por modo a verificar a sua participação no 

festival. 

Todo o núcleo de estágio esteve envolvido na gestão e montagem do material no local do 

festival (Jardim Almeida Garrett da Portela), contando ainda com o apoio dos funcionários 

da Junta de Freguesia e de alguns alunos que foram convidados a participar na 

organização do evento.  

O festival encontrava-se com bastante público o que foi bastante positivo, tanto para o 

evento como para a comunidade escolar. Envolver a comunidade local em atividades 

escolares são sem dúvida pertinentes e essenciais, principalmente em eventos 

desportivos, onde podemos realçar a importância da prática de atividade física e o gosto 

que é praticá-la através dos nossos alunos. A aula de fitness que abriu o evento foi um 

grande exemplo deste tipo de interação, não só entre pais e filhos mas também para toda 

a comunidade local.  

O núcleo de ginástica apresentou novamente a sua coreografia de forma mais autónoma 

e muito mais fluída e elegante, comparativamente à apresentação do sarau de ginástica. 

Esta foi a última performance letiva do núcleo de ginástica e também as últimas sessões 

de ginástica do núcleo. Como já referi, esta experiência enriqueceu imenso o meu 

conhecimento ao nível ginástica, principalmente ao nível das ajudas e do planeamento de 

coreografias gímnicas. As alunas demonstravam muita disponibilidade para a prática, e 

mais que isso, muita vontade em adquirir novas aprendizagens e competências, sendo 

bastante gratificante observar todo este processo evolutivo dos alunos no decorrer do 

ano letivo. 
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Projeto “Educar para Salvar Vidas” 

A intervenção no contexto escolar vai além dos valores educacionais e aprendizagens 

motoras. O conhecimento sobre outras temáticas é algo inovador e primordial na 

formação do aluno. Posto isto, o núcleo de estágio decidiu implementar um projeto de 

intervenção baseado nos primeiros socorros. Ao implementar uma investigação piloto a 

alunos do 5º ao 12º ano, através de questionários (cf. Anexo 42), verificamos que os 

conhecimentos ao nível dos primeiros socorros são inexistentes. Portanto, a criação de 

um projeto (cf. Anexo 43) deste âmbito mostrou-se vital tendo em conta os fracos 

conhecimentos demonstrados pelos alunos.  

 “Primeiro Socorro é o tratamento inicial e temporário dado a acidentados e/ou 

vítimas de doença súbita, com o objetivo de prevenir, alertar ou socorrer, 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 fratura, controlo de hemorragias externas, desobstrução das 

vias respiratórias e realização de manobras de Suporte Básico de Vida (SBV). 

Não substitui nem deve atrasar a ativação dos serviços de emergência 

médica, mas sim impedir ações intempestivas, alertar e ajudar, evitando o 

agravamento do acidente.” (Manual de Primeiros Socorros – Ministério da 

Educação e Ciência, p. 5) 

O objetivo deste projeto passou por capacitar a comunidade escolar (professores, 

funcionários e alunos) na identificação de situações de emergência, sabendo 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.  

Após a apresentação do projeto à direção, esta demonstrou-se entusiasmada com a 

iniciativa e agradeceu a mesma, tendo um papel preponderante na implementação do 

mesmo. Logo no início, a direção disponibilizou todos os recursos espaciais e ainda 

participou na divulgação do projeto, através da distribuição de comunicados (Cf. Anexo 

44) por toda a comunidade escolar.  

Além da divulgação efetuada pela direção, foi necessário efetuar cartazes para distribuir 

nas escolas do agrupamento (cf. Anexo 45). Com os cartazes distribuídos e com a 

divulgação dos comunicados, salienta-se que o melhor método de divulgação que fez 
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com que o projeto atingisse o sucesso, refere-se à capacidade de locomoção do núcleo 

junto da comunidade escolar, ou seja, através da divulgação direta efetuada com os 

diversos elementos desta comunidade. Este foi sem dúvida o elemento chave na 

divulgação do projeto.     

Posto isto, este projeto decorreu na semana de 1 a 5 de junho, onde o dia 2 de junho 

correspondeu às comemorações do agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide. 

Não podendo haver um número de participantes avolumado, o núcleo determinou como 

necessidade o estabelecimento de limites de pessoas a participar em cada ação de 

formação dirigida por entidades externas. Por isso passamos a ter um registo de 

inscrições como estratégia de controlo e de logística de toda a atividade.  

Através de um protocolo estabelecido com a Proteção Civil da Câmara Municipal de 

Loures, foi possível facultar esta formação, tanto para professores, alunos e 

encarregados de educação, sem qualquer custo e ainda com o fornecimento de folhetos 

informativos referentes a esta área de intervenção. Os dias de formação foram 

distribuídos da seguinte forma: dia do agrupamento – 2 de junho – alunos; 3 de junho – 

professores e funcionários; e por fim, 4 de junho – encarregados de educação. 

Tanto a formação dos alunos como a dos professores e funcionários atingiram o limite de 

inscrições. No caso da formação dos professores e funcionários, foi necessário alargar o 

número de inscrições devido à grande afluência de inscrições, sendo este um aspeto 

bastante positivo. Isto demonstrou que, tanto professores, funcionários e alunos sentem a 

necessidade de obter este tipo de formação e de conhecimentos.  

A formação dos alunos decorreu de forma solene, contanto com a intervenção de vários 

alunos apesar da inibição dos mesmos. Já na formação dos professores e funcionários, o 

ambiente caracterizou-se por ser um pouco diferente, isto é mais interventivo e numa 

troca de experiências entre os participantes, embelezando todo o conhecimento que 

estava a ser transmitido pela formadora. Nesta formação, os participantes enfatizaram a 

importância deste tipo de ações e que gostaram bastante da mesma, referindo que 

queriam dar continuidade ao processo de formação, nomeadamente com a formação de 

Suporte Básico de Vida. Esta foi uma informação que foi reportada ao professor 

orientador, ficando como sugestão para o núcleo de estágio do próximo ano letivo. Todos 

estes feedbacks foram registados através do questionário de avaliação (cf. Anexo 46). 

Realço ainda que, tanto os alunos como os professores e funcionários receberem 

certificados de participação da formação facultados pela própria Proteção Civil. 
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Apesar das formações dos alunos, professores e funcionários terem sido um sucesso, o 

mesmo não aconteceu com a formação dos encarregados de educação. Como referi 

anteriormente, a divulgação direta junto da comunidade escolar foi um elemento fulcral no 

sucesso deste projeto, no entanto este processo de divulgação tornou-se bastante mais 

difícil quando não temos o contacto direto com os encarregados de educação. A 

divulgação no site da escola e a informação disponibilizada para os encarregados de 

educação através dos alunos, não foi suficiente para implementarmos esta formação. 

Uma estratégia para colmatar esta dificuldade teria sido a divulgação do projeto juntos 

dos pais no horário de saída dos alunos. Sendo esta a grande falha deste projeto. 

Esperemos que a direção do agrupamento tenha em consideração as necessidades 

sentidas, tanto pelos alunos como pelos professores e funcionários, e que promova mais 

iniciativas deste âmbito.  

Outras Atividades 

No que diz respeito às atividades em que participei e colaborei na organização, considero 

que tive uma participação bastante ativa, o que permitiu desenvolver competências, quer 

ao nível da organização e gestão de atividades numa escola, quer ao nível do 

relacionamento com os diversos professores do departamento. Como exemplo, destas 

atividades, temos o corta-mato, o torneiro de basquetebol 3x3, o torneio de ginástica e o 

tão acariciado tribola.  

A primeira atividade que tive oportunidade de participar corresponde à prova de 

resistência denominada por corta-mato, que envolveu todos os alunos das diversas 

escolas do agrupamento. Nesta atividade tive como responsabilidade a colocação dos 

números distribuídos a cada atleta como elemento de identificação. Como os alunos 

tiveram de se deslocar para o campo militar onde decorreu a prova, estive também no 

apoio do controlo e na condução dos alunos, garantindo a sua segurança. Por fim, no 

decorrer da prova propriamente dita, tive um cargo mais livre e lúdico nomeadamente a 

tirar fotos aos alunos premiados assim como nos restantes momentos da prova. 

Relativamente ao campeonato de basquetebol 3x3, este decorreu nas escolas E. B. 2,3 

Gaspar Correia e na Escola Secundária da Portela no entanto apenas estive envolvida 

nas atividades que ocorreram na escola onde desenvolvi o estágio pedagógico. Esta 

prova contou com uma enorme responsabilidade organizativa dos alunos do curso 

profissional de desporto e a minha intervenção baseou-se em tarefas organizativas, 

nomeadamente no acompanhamento dos jogos que me foram atribuídos. 
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O torneio de ginástica decorreu no dia 17 de março e como o próprio nome indica, 

representou uma prova de ginástica de cariz individual nas matérias de ginástica de solo 

e de aparelhos (plinto e minitrampolim), que se dirigia aos alunos do 2º e 3º ciclos e 

ensino secundário, do agrupamento. Este evento desenrolou-se na escola secundária da 

Portela durante a manhã. Neste torneio, tive a oportunidade de auxiliar na organização 

das provas efetuadas no minitrampolim dando apoio maioritariamente no grupo feminino, 

apesar de ajudar também os alunos do curso profissional de desporto nas ajudas 

específicas do salto mortal, isto porque observei que estes não tinham capacidades para 

as efetuar, como tal foi necessário garantir a presença de um professor responsável 

sempre que um aluno quisesse efetuar o salto mortal na sua prova. 

Foi surpreendente ver o número elevado de participantes (207) num evento de uma 

modalidade que costuma ser a menos preferida dos alunos. Penso que o evento, em 

colaboração com os alunos do curso profissional de desporto, demonstrou uma enorme 

capacidade de organização, onde se visualizou um grande entusiasmo por parte dos 

alunos o que é sempre gratificante e positivo para o DEF. No entanto, sendo a ginástica 

uma matéria tão específica, os alunos que ficavam nas ajudas nos aparelhos deveriam 

ter uma pequena formação sobre como intervir durante as execuções dos saltos, para 

que estivessem minimamente preparados para ajudar os alunos nas suas performances.  

Relativamente ao torneio tribola, este consiste num torneio inter-turmas em 3 

modalidades distintas: basquetebol, voleibol e futebol. Este projeto já tem alguma 

tradição no agrupamento de escolas, ocorrendo na E. B. 2,3 Gaspar Correia e na escola 

secundária da Portela. Durante o torneio tive como principal papel supervisionar os jogos 

que decorriam na escola E.B. 2,3 Gaspar Correia, tendo também efetuado tarefas 

referentes ao quadro competitivo. Durante a prova, o núcleo de estágio, como 

procedimento dinamizador da atividade, retirou diversas fotografias do evento e dos 

alunos que estavam à espera da competição com o objetivo de dar a conhecer à 

comunidade escolar a participação dos alunos nestas atividades, assim como demonstrar 

o trabalho efetuado pelos professores de EF. Estas fotografias foram expostas no início 

do 3º período na sala de professores e no pavilhão desportivo. 

Neste torneio tive ainda a oportunidade de participar na equipa de professores contra 

uma turma do 12º. Esta foi uma atividade que me deu imenso gozo pois é sempre 

desafiante e motivador, tanto para os alunos como para os professores, disputarem uma 

competição onde prevaleceu essencialmente a cooperação e o espirito de equipa, 

demonstrando aos alunos uma vivência muito positiva e gratificante. No entanto, esta 

atividade foi interrompida por distúrbios que ocorreram nos jogos que aconteciam em 
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simultâneo, fazendo com que o torneio fosse cancelado. Esta é uma preocupação que os 

professores do DEF devem ter em conta e que deverá ser analisado com o intuito de 

anular este tipo de comportamentos por parte dos alunos durante os torneios. 

Por fim, queria destacar a atitude e a prestação dos alunos da turma 7º3ª neste torneio 

onde se classificou como a melhor turma do 7º ano e a 4ª melhor turma do 3º ciclo da 

Escola E. B. 2,3 Gaspar Correia. Este evento foi divulgado e incentivado desde cedo por 

mim e os alunos aderiram a esta atividade com bastante motivação. Foi muito gratificante 

observar a turma na competição pois esta, apesar das suas dificuldades nas modalidades 

deste torneio, demonstrou uma grande capacidade de concentração e de equipa, 

principalmente quando disputaram os jogos com turmas mais avançadas, como por 

exemplo o 9ª1ª.  

Segundo estudos realizados nos Estados Unidos, a participação em atividades escolares 

potencia o desenvolvimento de habilidades sociais, físicas e intelectuais como também 

influencia positivamente o aproveitamento escolar dos alunos (Durlak, Weissberg & 

Pachan, 2010; cit. in Fischer & Theis, 2014). Esta influência acontece caso a qualidade 

destas atividades sejam garantidas através das relações positivas entre os alunos e os 

professores, e do planeamento de tarefas desafiadoras para os alunos. Por fim, como 

são os alunos que escolhem em que atividades querem participar, estes acabam por 

explorar os seus próprios interesses, definindo a sua identidade (Larson, 2000; cit. in: 

Fredricks & Eccles, 2005). 

 

5. Experiências como diretora de turma 

“O diretor de turma assume-se como elo de ligação com os restantes docentes da turma, 

bem como, com os alunos e seus familiares, caracterizando-se pela sua função de 

mediação.” (Clemente & Mendes, 2013, p. 71) 

De acordo com Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 de julho – artigo 7º, ao diretor de 

turma (DT) compete: 

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, 

pais e encarregados de educação; 

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos; 
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c) Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta 

do grupo e à especificidade de cada aluno; 

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

e) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador; 

f) Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. 

No decorrer do ano letivo, tive a oportunidade de acompanhar a DT do 7º3ª nestas 

atividades, no entanto surgiu a grande particularidade que no final do 1º período letivo, a 

DT teve de ser substituída, tendo a peculiaridade de ter colaborado com duas DT 

diferentes e com abordagens diversas no mesmo ano letivo. Em todas as tarefas, ofereci 

a minha total colaboração nas funções de DT. Contudo, o horário de atendimento da DT 

coincidia com o horário letivo das aulas ministradas na faculdade. Portanto, estas tarefas 

realizaram-se maioritariamente via eletrónica ou presencialmente na escola, quando 

necessário, fora deste horário durante o 1º período. 

A DT inicial tinha uma postura mais próxima dos alunos e mostrava-se bastante 

preocupada com os mesmos, além que durante o 1º período existiram diversos assuntos 

a resolver, no que diz respeito à resolução de problemas da turma. O trabalho realizado 

ao longo deste período focou-se principalmente na resolução de problemas, como por 

exemplo, caso os alunos manifestassem comportamentos inaceitáveis em sala de aula, 

este teriam de ir para a sala do aluno efetuar uma ficha formativa que seria avaliada. Esta 

foi uma decisão tomada por unanimidade do conselho de turma devido ao número 

elevado de comportamentos insatisfatórios.  

Com a entrada da nova DT, as estratégias tomadas mantiveram-se. Esta DT 

manifestava-se um pouco mais distante dos alunos, o que era de esperar pois era a 

primeira vez que lecionava nesta escola, não tendo contacto com o contexto escolar da 

mesma. Durante o seu período de adaptação à turma ajudei-a no que diz respeito ao 

conhecimento das especificidades da mesma, nomeadamente acerca das suas 

individualidades. Ao longo dos 2 últimos períodos, a DT foi aos poucos criando uma 

maior proximidade com os alunos e também com os seus colegas docentes.  
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Esta proximidade, estabelecida pelas duas DT, é muito importante pois o DT afigura-se 

como orientador que tem como propósito, facilitar ao aluno uma aprendizagem que o 

conduza ao encontro da máxima concordância possível entre as suas capacidades, 

atitudes, valores e interesses, como pessoa e as atitudes exigidas pelas diversas opções 

que o mundo, incluindo o do trabalho, lhe apresenta, de modo a conseguir a sua 

autorrealização (Coutinho, 1998; cit. In: Clemente & Mendes, 2013). 

Acompanhei as DT em todas as reuniões, tanto de conselho de turma, como reuniões 

intercalares e de encarregados de educação. O horário de atendimento da DT teve de ser 

modificado com a entrada da nova DT, como tal, já me foi possível efetuar algumas 

tarefas com a mesma, como por exemplo retirar faltas, visualizar os números de faltas 

por alunos, assim como proceder à impressão destes dados de forma individual. 

Acabei por desenvolver uma ótima relação com ambas as DT, onde aprendi imenso e me 

facultaram oportunidades para participar ativamente nas tarefas deste âmbito. 

Relativamente ao conselho de turma, mostraram-se bastante acolhedores e interessados 

nas apresentações que fiz da turma, apreciando principalmente a minha brevidade e 

objetividade da mesma. 

Estive sempre presente em todas as reuniões dos encarregados de educação, onde pude 

retirar algumas dúvidas dos mesmos sobre os seus alunos na disciplina de EF como 

também acompanhei as tarefas de distribuição de documentos referentes às 

classificações de cada aluno da turma. Nestas reuniões verificou-se uma fraca aderência 

por parte dos encarregados de educação, aparecendo em média 6 encarregados de 

educação quando a turma apresenta 21 alunos. O contacto com os encarregados de 

educação sempre foi uma dificuldade de ambas as DT, isto é, na comunicação com 

certos encarregados de educação que apesar de notificados não compareciam às 

reuniões. Isto demonstra alguma despreocupação por parte dos pais no que diz respeito 

ao processo educativo dos seus educandos. O papel dos encarregados de educação 

passa por acompanhar regularmente as atividades dos seus educandos, estar atento às 

informações fornecidas pela escola como também comparecer na escola sempre que tal 

se revele necessário ou quando para tal for requerido, como é indicado na Lei n.º 

30/2002, de 20 de dezembro, no artigo 43º. Este procedimento é algo que não se verifica 

nos alunos desta turma podendo estar relacionado com o insucesso escolar dos 

mesmos. 
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Relativamente às apresentações efetuadas no conselho de turma, basearam-se na 

caracterização da turma e no estudo de turma sustentado nos resultados dos 

questionários de autoconceito e sociométricos.  

A caracterização da turma foi apresentada na primeira reunião intercalar (1º período), 

sendo elaborada através das fichas individuais disponíveis no dossier da turma, expondo 

a sua constituição, a identificação dos alunos, as preferência e ocupações destes, o nível 

de prática de atividade física, expetativas dos alunos no percurso escolar, informações 

sobre a ação escolar e por fim, informações referentes aos encarregados de educação, 

nomeadamente, habilitações literárias e as categorias socioprofissionais.  

Relativamente ao estudo de turma, quanto maior for o conhecimento das características 

da turma, maiores são as ferramentas de intervenção do professor. No final do primeiro 

período os alunos do 7º3ª preencheram uns questionários correspondentes aos testes 

sociométricos e de autoconceito. 

Confesso que senti algumas dificuldades na análise dos testes sociométricos 

comparativamente aos testes de autoconceito que até foram fáceis de analisar e de obter 

resultados, no entanto para os testes sociométricos foi necessário efetuar uma pesquisa 

de forma a obter uma melhor compreensão do seu método de análise. Ultrapassada esta 

dificuldade, realizei o estudo de turma de forma progressiva e gradual, comparando os 

resultados entre ambos os testes e a realidade observada por mim, tanto em aula como 

nos recreios. 

O estudo de turma permitiu compreender o funcionamento da turma no seu todo, em 

várias vertentes e competências possibilitando assim uma melhor perceção das 

capacidades dos alunos e das suas potencialidades como alunos e como indivíduos 

cívicos que se encontram na sua formação académica (cf. Anexo 1). Toda a informação 

recolhida e tratada possibilitou otimizar a formação de grupos de trabalho, melhorar a 

qualidade de ensino, e consequentemente a qualidade das aprendizagens dos alunos. 

Este conjunto de informações torna possível ao docente ajudar a resolver os problemas 

dos alunos no seu processo formativo e académico. 

Através destes resultados pude compreender certas atitudes que ocorriam durante as 

aulas, tanto a nível individual como de certos grupos, sendo possível intervir junto dos 

alunos de forma a potenciar o seu tempo de aprendizagem. 

Quanto à apresentação (cf. Anexo 47), o conselho de turma revelou-se bastante atento à 

exposição dos dados e como certos professores nunca tinham visto uma apresentação 
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deste género, acharam o trabalho bastante interessante e com informações muito 

pertinentes para a compreensão de certas atitudes que muitas vezes são 

incompreendidas durante as aulas.   

Além de todas estas tarefas e atividades, sempre que necessário facultei informações à 

turma durante as aulas de EF, tais como comunicados aos encarregados de educação a 

serem registados na caderneta dos alunos como também a partilha de informações 

gerais referentes ao funcionamento da escola durante as atividades curriculares.  

Todas estas atividades em que estive envolvida foram bastante pertinentes para a 

compreensão da complexidade do que é ser DT, principalmente numa turma com as 

diversas problemáticas como foi o 7º3ª, enriquecendo o meu conhecimento e as minhas 

competências de atuação junto das mesmas.  

 

6. Expetativas Iniciais Vs. Objetivos Alcançados 

Antes de iniciar o estágio pedagógico, o núcleo de estágio reuniu-se pela primeira vez 

com o seu professor orientador. Após a apresentação do agrupamento e da escola onde 

se iria desenrolar o estágio, este solicitou uma apresentação escrita de cada estagiário 

onde fossem expostas as expectativas e as dificuldades previstas de cada um de nós no 

estágio que se iria iniciar (cf. Anexo 48). Esta reflexão inicial será a base desta reflexão 

final através de uma comparação entre as expetativas enunciadas neste documento e a 

realidade vivenciada ao longo do estágio pedagógico. 

“Ao nível das minhas expetativas, penso que este último ano de mestrado 

será o mais enriquecedor, tanto ao nível profissional como também de 

aquisição de conhecimentos e aprendizagens. O primeiro ano do 2º Ciclo foi 

predominantemente teórico, o que também é essencial mas o próximo ano 

letivo será sem dúvida uma experiência nova, exigente e difícil, tornando-se 

assim um desafio que terá de ser superado com excelência e empenho.” (cf. 

Anexo 48) 

Estas foram as minhas expetativas iniciais perante o ano que se aproximava. Com o 

término do estágio, posso afirmar que as expetativas foram alcançadas mas também 

superadas porque o estágio foi isto e muito mais.  

O estágio pedagógico caracterizou-se por ser uma experiência nova, pois até esta data 

nunca tinha tido a oportunidade de intervir na lecionação da disciplina de EF em contexto 
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escolar. Esta demonstrou-se como um momento único, singular e incomparável com 

qualquer outra atividade que tenha desenvolvido anteriormente. A vivência e as trocas de 

experiências com toda a comunidade escolar, desde dos alunos aos professores e 

funcionários, foram momentos inigualáveis e de grande enriquecimento, tanto a nível 

pessoal como profissional. Todo processo do estágio mostrou-se bastante exigente e 

complexo, como era esperado, no entanto só realmente reconhecemos estas 

complexidades quando as vivemos. A acumulação e formulação de documentos 

regulamentadores de todas atividades e as suas posteriores análises foram tarefas 

constantes sendo necessário uma calendarização precisa e organizada de forma a 

potenciar as mesmas. O estágio pedagógico foi encarado como um desafio, no decorrer 

do ano letivo, visando sempre a sublimidade do mesmo ao conceder o meu máximo 

empenho em todas as atividades desenvolvidas. 

O estágio manifestou-se deslumbrante na medida em que pude observar a evolução dos 

meus alunos, com base no meu próprio progresso. As aprendizagens adquiridas ao longo 

do estágio são inquantificáveis sendo proporcionadas por todo o contexto escolar onde 

intervim. Durante as aulas, aprendi que a diferenciação é a tarefa mais difícil, no que diz 

respeito à adequação das tarefas de acordo com as necessidades individuais dos alunos, 

sendo necessário assegurar simultaneamente o controlo de toda a turma. Esta tarefa 

demonstrou-se difícil mas não impossível, onde a proximidade e conhecimento das 

características da turma foram chaves fundamentais na diferenciação de ensino. O 

planeamento de aulas diversificadas destacou-se como um processo fulcral no sucesso 

da condução de ensino, especialmente na promoção de um ambiente positivo para a 

aprendizagem. Verifiquei também que além do planeamento, a minha intervenção e 

postura enquanto docente foram fundamentais na criação de um ambiente entusiasmante 

e desafiante para os alunos nas atividades propostas, sendo esta uma preocupação 

constante em todas aulas ao longo do ano letivo. 

O sucesso da minha intervenção não teria sido o mesmo sem a supervisão pedagógica 

do professor orientador. A supervisão corresponde a uma relação sistemática através de 

um contacto frequente entre os seus intervenientes (Onofre, 1996). Este contacto 

frequente persistiu durante todo o ano letivo, onde o professor orientador acompanhou 

sempre o núcleo de estágio em todas as atividades desenvolvidas assim como na 

observação de todas as aulas lecionadas. Isto levou a uma relação de proximidade entre 

nós, estagiarios e o professor orientador, sendo esta fulcral na promoçao de um ambiente 

positivo e reflexivo. “A supervisão pedagógica é um processo aberto em termos 

metodológicos que recorre à utilização de diferentes técnicas de formação de 

professores” (Onofre, 1996, p. 83). O método utilizado pelo professor orientador 
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caracterizou-se por uma supervisão não-diretiva baseada em reflexões sobre o 

sentimento e o significado dos problemas detectados na prática, no apoio e na ajuda 

tendo em conta as solicitações dos estagiários e na reflexão sobre os problemas 

detectados por ele durante a prática do ensino. Esta supervisão centra-se na análise do 

sentimento e ideias que o estagiário vai desenvolvendo a partir da sua prática quotidiana 

(Onofre, 1996). O professor orientador proporcionou diversas experiências formativas: ao 

nivel da observação das suas próprias aulas e das aulas dos elementos do núcleo, sendo 

acompanhadas por reflexões conjuntas; através de práticas pedagógicas, como por 

exemplo intervenções nas suas turmas de 3º ciclo e do ensino secundário como também 

no planeamento e condução total das aulas do 4º ano; e ao nível do trabalho autónomo 

proposto através de diversas tarefas, nomeadamente na planificação dos projetos 

desenvolvidos.  

Este tipo de supervisão oferece a liberdade ao estagiário de participar ativamente no seu 

processo de formação, estando integralmente interligado com as experiências facultadas. 

Um dos grandes aspetos a realçar, foi a panóplia de oportunidades de formação que o 

professor orientador facultou durante todo o estágio pedagógico, como foi esboçado ao 

longo deste documento. Estas oportunidades não só permitiram a aquisição e o 

enriquecimento das minhas competências como também possibilitaram uma intervenção 

alargada nos diferentes espaços da comunidade escolar, levando a um maior 

conhecimento do mesmo. 

Em suma, o estágio foi um dos períodos mais marcantes do meu percurso académico 

onde pude desenvolver e intervir nas suas diferentes vertentes, nomeadamente ao nível 

do ensino, do desporto escolar, do professor investigador, do professor DT e por fim do 

professor na comunidade escolar. Todo este processo se baseia na inovação e 

aperfeiçoamento de atitudes, nos saberes e na reflexão dos valores inerentes à profissão 

de docente, sendo a supervisão um elemento chave no desenvolvimento deste processo. 
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