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“Men are born to succeed, not to fail.” 
Henry David Thoreau 

 
“The whole secret of successful life is to find out what is one’s destiny to do, 

 and them do it” 
Henry Ford   
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Resumo 

O presente relatório surge como elemento fundamental para a atribuição do grau 

de Mestre, tendo presente no seu conteúdo a descrição e reflexão crítica das decisões 

tomadas pelo professor estagiário ao longo do estágio pedagógico. 

Em consonância com os objetivos específicos de cada área de formação, foi 

possível desenvolver competências profissionais e pessoais. Na área 1, foram 

desenvolvidas competências relacionadas com a organização, planeamento e gestão da 

turma. Existiu, igualmente, uma melhoria nas competências relacionadas com a condução 

de ensino e avaliação dos alunos. Na área 2, verificou-se o desenvolvimento de 

competências profissionais relacionadas com a investigação-ação no contexto escolar, 

permitindo, assim, conhecer e interpretar uma realidade diferente relacionada com o 1º 

ciclo do ensino básico e a lecionação da área de expressão e educação físico-motora. Na 

área 3, o trabalho desenvolvido pelo núcleo de estágio primou pela inovação e diferença, 

na criação e organização de atividades para a população escolar. A área 4 permitiu o 

contacto com uma realidade diferente. O contacto com os encarregados de educação foi 

uma novidade, a interação com os mesmos foi gradualmente evoluindo ao longo do tempo. 

Existiu, igualmente, o ganho de competências relacionadas com o trabalho desenvolvido 

por parte de um diretor de turma 

Está presente neste relatório uma breve reflexão sobre a formação inicial para os 

futuros professores.  

Palavras-chave: Educação física, estágio pedagógico, formação, lecionação, 

reflexão 

  



Abstract 

This document is one of the key elements to obtain a Master Degree its content is 

contains a description and a critic reflection of all decisions made by the “trainee teacher”, 

during this pedagogical internship. 

Following specific objectives for each training area, it has been possible to develop 

personal and professional competences and skills. For the 1st area it has been possible to 

develop organizational, planning and class management skills related with the classroom 

practice and students evaluation. With regards to the 2nd area it has been possible to 

develop professional competences related with investigation within the school context, 

which has permitted to know and interpret a different reality related with the teaching of 

physical education in primary schools. Within the 3rd area, all work developed by trainee 

teachers had the primary objective to innovate and make the difference in creating and 

organizing activities for all school population. Finally the 4th area has given the opportunity 

to contact a different reality the contact with parents which was a completely new 

engagement area where interaction and relationships had gradually and positively evolved 

during the school year. There has equally been an incredible competence improvement 

related with work developed by the class director 

This document also contains a brief reflection around the initial training for future 

Teachers. 

Key Words: Physical Education, pedagogical internship, training, teaching, 

reflection. 
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Introdução 

O presente documento descreve, em forma de relatório, através de uma descrição 

e reflexão, todo o processo pedagógico realizado ao longo do estágio, integrado no plano 

de estudos do 2º ano do Mestrado no Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, ministrado pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH) no ano letivo de 

2014/2015. A colaboração entre a FMH e o Agrupamento de Escolas de Caneças (AEC) 

permitiu que o estágio pedagógico fosse desenvolvido nas escolas do agrupamento, com 

uma maior incidência na Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças (ES3CC).  

De acordo com Marcelo García (1999), a formação inicial é tida como uma 

preparação formal e intencional, experienciada numa instituição de formação de 

professores, onde são assimilados, pelos futuros professores, conhecimentos que são 

aplicados em práticas de ensino. Este é o primeiro contacto com os saberes profissionais 

e a realidade educativa.  

Assim, a formação inicial que um futuro professor adquire é de extrema importância 

para a criação de bons profissionais na área da docência. As experiências decorrentes do 

estágio pedagógico foram o melhor ensinamento obtido ao longo da formação inicial. O 

contacto com a realidade educativa e com os alunos tornou-se numa das melhores 

ferramentas para o desenvolvimento profissional do futuro professor.  

Numa fase inicial do relatório, é realizada uma análise dos vários elementos que 

influenciaram diretamente o trabalho desenvolvido pelo professor estagiário, que inclui uma 

caracterização da escola, dos recursos espaciais da mesma e da rotação dos espaços, 

dos recursos materiais disponíveis para a realização das aulas de Educação Física (EF), 

do Departamento de Educação Física (DEF) e dos seus professores, do Núcleo de Estágio 

de Educação Física (NEEF) e, por fim, da turma I do 10º ano de escolaridade. 

De seguida, é realizado um enquadramento teórico, tendo em consideração as 

diferentes áreas e subárea de formação do professor estagiário, que será utilizado como 

fonte de reflexão para as decisões tomadas pelo professor estagiário ao longo do estágio 

pedagógico.  

No final deste relatório é realizada uma reflexão sobre a formação inicial de 

professores e a forma como esta influencia as perspetivas do professor em relação ao seu 

futuro como docente.  



1 – Caracterização 

Neste capítulo, será dada ênfase à caracterização dos elementos que influenciaram 

o trabalho desenvolvido pelo professor estagiário. Inicialmente, é realizada uma breve 

caracterização da ES3CC, dos seus recursos espaciais e materiais para as aulas de EF, 

do DEF e dos professores que o compõem, do NEEF e, por fim, da turma I do 10º ano de 

escolaridade, turma atribuída ao professor estagiário. 

1.1 – Escola 

Estando agregada ao AEC e sendo este o local da sede do agrupamento, a ES3CC 

está localizada na união de freguesias de Ramada e Caneças, do concelho de Odivelas e 

distrito de Lisboa. Esta união de freguesias é o ponto mais a noroeste do concelho, fazendo 

fronteira com uniões de freguesias dos concelhos de Sintra e Loures, apresentado uma 

população conjunta de 31 981 habitantes (Instituto Nacional de Estatistica, 2011). A escola 

foi submetida a uma intervenção por parte da empresa Parque Escolar, no ano letivo de 

2012/2013, tendo sido remodeladas por completo todas as infraestruturas, com a exceção 

do pavilhão gimnodesportivo. 

A população da ES3CC é heterogénea, relativamente ao estrato social/financeiro, 

apresentando uma população de um estrato social médio/alto, juntamente com uma 

população de estrato baixo. Embora se trate de um meio urbano, os alunos são oriundos 

quer do meio rural, quer do meio urbano. A sua origem também evidencia diversidade, 

pois, para além da população portuguesa, existe uma presença significativa de população 

proveniente dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. 

É preocupação do AEC que os pais e os encarregados de educação acompanhem 

o processo educativo dos seus educandos, incentivando à frequência e permanência 

destes na escola. A ideia chave está relacionada com o facto de a escola ser feita para e 

com os alunos. (Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças, 2010) 

A ES3CC apresenta uma grande diversidade de oferta educativa a funcionar em 

dois períodos específicos do dia: regime diurno e regime noturno. O conjunto de cursos 

educativos apresentados nos currículos da escola é muito diversificado. No ensino básico, 

existem turmas de currículo regular, turmas de Percursos Curriculares Alternativos e 

turmas de Cursos de Educação e Formação. Para o ano letivo de 2014/2015 o AEC decidiu 

a criação do curso vocacional de desporto. No ensino secundário, existem turmas dos 
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cursos científicos-humanísticos e turmas de cursos profissionais. No caso específico do 

ensino noturno, a escola apresenta um Centro de Novas Oportunidades.  

A escola completa a sua oferta educativa com cursos de educação e formação de 

adultos, unidades de formação de curta duração e cursos de “Português Para Todos”, para 

a população estrangeira. (Escola Secundária com 3º Ciclo de Caneças, 2010) 

1.2 – Recursos Espaciais 

A ES3CC é dotada de vários recursos espaciais, de qualidade elevada, para a 

prática de EF. Durante o período do verão de 2014, o pavilhão gimnodesportivo sofreu 

melhorias na sua cobertura, visto que, nos dias de condições climatéricas adversas, era 

difícil a lecionação das aulas de EF, devido a infiltrações existentes no pavilhão.  

Existe a possibilidade de estarem quatro professores a lecionar aulas práticas ao 

mesmo tempo, pois existem quatro espaços diferentes que podem ser usados em 

simultâneo. A tabela seguinte apresenta os espaços que podem ser utilizados pelos 

professores para a lecionação das aulas de EF. 

Localização Espaço 

Pavilhão Gimnodesportivo 

G1+G2 

G3 

Sala de Ginástica 

Sala de Aula 

Exterior 
Campos de baixo (Ext1) 

Campo de cima (Ext2) 

Tabela 1 - Relação entre a localização na escola e os espaços para a lecionação de EF 

Existiu uma rotação semanal de espaços físicos durante o período de avaliação 

inicial e uma rotação quinzenal durante o restante período. Estas rotações estavam de 

acordo com o estabelecido pelo diretor de instalações, através do mapa de rotação de 

espaços (Departamento de Educação Física - Agrupamento de Escolas de Caneças, 

2013). Este tipo de rotação foi apresentado e aprovado em reunião do DEF, apresentando 

como justificação a necessidade da passagem por todos os espaços físicos, na fase inicial 

do ano letivo, para possibilitar a passagem dos alunos por todos os espaços, com o objetivo 

de ser realizada a avaliação inicial no maior número de matérias possíveis. A alteração da 

rotação semanal para uma rotação quinzenal surgiu para permitir que os alunos estivessem 

mais tempo em cada espaço e, assim, conseguissem consolidar as suas aprendizagens 

nas matérias específicas lecionadas nesses espaços. Como exemplo, refira-se o espaço 

da sala de ginástica, local primordial para a lecionação das várias matérias de ginástica. A 

forma de rotação entre espaços é descrita no seguinte diagrama. 



Devido à diversidade dos espaços para a lecionação das aulas de EF, existe uma 

relação entre o espaço e as matérias passíveis de lecionação. Como é possível verificar 

na Tabela 2, os espaços interiores do pavilhão gimnodesportivo apresentam uma maior 

polivalência, onde é possível a lecionação de todas as matérias previstas no Plano 

Plurianual (PPA) para o 10º ano de escolaridade.  

Esta situação criou ao professor estagiário condicionamentos na planificação do 

seu Plano Anual de Turma (PAT) e, por consequência, nos Planos de Etapa (PE) e planos 

de Unidade de Ensino (UE). O maior condicionamento estava relacionado com as matérias 

de ginástica, cuja lecionação era impossível nos espaços exteriores. Assim, a estratégia 

utilizada, para permitir um maior tempo de lecionação da matéria, foi a lecionação da 

mesma não só na sala de ginástica mas também nos espaços G1, G2 e G3. Como tal, foi 

possível aos alunos terem um maior contacto com as matérias de ginástica. 

Espaço Matéria 

G1+G2 

Basquetebol Orientação Dança 

Andebol Jogos Tradicionais Tiro com Arco 

Futebol Luta Jogos Tradicionais 

Voleibol Hóquei em Sala Ginástica 

Badminton Corfebol  

G3 

Basquetebol Orientação Dança 

Andebol Jogos Tradicionais Tiro com Arco 

Futebol Luta Ginástica 

Voleibol Hóquei em Sala Escalada 

Badminton Corfebol  

Sala de 
Ginástica 

Ginástica Luta  

Dança   

Campo Exterior 
Pequeno 

Basquetebol Badminton Voleibol 

Andebol Tiro com Arco Jogos Tradicionais 

Futebol Orientação  

Campo Exterior 
Grande 

Basquetebol Tiro com Arco Voleibol 

Andebol Orientação Badminton 

Futebol Jogos Tradicionais Atletismo 

Tabela 2 - Relação entre o espaço físico e as matérias possíveis de lecionação 

1.3 – Recursos materiais 

A ES3CC apresentava uma boa quantidade de recursos materiais para a lecionação 

das aulas de EF. Estes recursos estavam arrumados na respetiva arrecadação, divididos 

Diagrama 1 - Ciclo de rotação de espaço de aula (Roulement) 
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em material para as aulas no exterior e material para as aulas no interior. Todo o material 

podia ser usado pelos professores, devendo existir sempre uma partilha equilibrada entre 

os professores que estavam a lecionar ao mesmo tempo. Existiam recursos materiais 

específicos para a lecionação de todas as matérias previstas no PPA.  

1.4 – Recursos Temporais  

A turma I do 10º ano de escolaridade atribuída ao professor estagiário apresentava 

no seu horário letivo duas aulas de EF, contemplando um total de quatro períodos letivos 

de quarenta e cinco minutos, perfazendo um total de cento e oitenta minutos.  

Em todas as aulas, existiu um período de tolerância de quinze minutos, sendo 

definida pelos alunos a forma de distribuição desse tempo, no início e/ou fim da aula 

(Departamento de Educação Física - Agrupamento de Escolas de Caneças, 2013).  

1.5 – Departamento de Educação Física 

O DEF era composto por dezasseis professores. Cada um, com os seus saberes e 

competências, apresentava mais-valias para o departamento. Deste conjunto de 

professores, alguns lecionavam exclusivamente na Escola Básica dos Castanheiros, outra 

das escolas que pertencem ao AEC.  

O contacto com os professores do DEF, permitiu observar e adquirir conhecimentos 

que valorizaram a formação do professor estagiário. Relativamente ao professor 

responsável pelo núcleo de desporto escolar de escalada e multiatividades, as suas 

competências e conhecimentos na área dos desportos outdoor permitiram que o professor 

estagiário adquirisse conhecimentos e experiência na área, pois este foi o núcleo de 

desporto escolar escolhido pelo professor estagiário para acompanhar ao longo do ano 

letivo. O professor orientador, foi crucial para a aquisição de competências gerais do 

estágio pedagógico e na matéria de voleibol, matéria na qual é expert. A professora 

responsável pelo núcleo de desporto escolar de ténis de mesa, pelos seus conhecimentos 

do PPA, certificação dos níveis de aprendizagem e na matéria de ténis de mesa. O 

professor coordenador do DEF revelou a sua forma de organização e de liderança do 

departamento, pelo que transmitiu ao professor estagiário competência organizativa e de 

gestão de recursos humanos. A professora responsável pelo núcleo de desporto escolar 

de voleibol masculino, ao apresentar uma estratégia adequada de utilização da plenitude 

dos espaços para a lecionação das aulas, constituiu um excelente modelo para o professor 

estagiário rentabilizar os espaços de aula. Por último, a professora responsável pelo núcleo 



de desporto escolar de dança, devido aos seus conhecimentos em matéria de dança, 

tornou-se uma importante ajuda no desenvolvimento profissional do professor estagiário, 

pois esta era uma das matérias onde apresentava maiores dificuldades. 

1.6 – Núcleo de Estágio de Educação Física 

O NEEF era constituído por três professores estagiários, um professor e duas 

professoras. 

Através do acompanhamento do trabalho das professoras estagiárias, ao longo do 

ano letivo, foi possível adquirir e evoluir nos conhecimentos teóricos e práticos. As 

observações e comentários realizados pelas colegas professoras estagiárias, bem como o 

constante feedback sobre as aulas lecionadas pelo professor estagiário, foram um auxílio 

primordial no desenvolvimento profissional deste. A observação das aulas por parte das 

colegas do NEEF permitiu a apresentação de uma visão diferente da do professor 

estagiário. As indicações apresentadas pelas colegas de estágio foram fundamentais para 

que este conseguisse superar os aspetos menos positivos, contribuindo para a sua 

evolução para se tornar um melhor professor de EF. 

O trabalho desenvolvido em conjunto com as colegas de estágio permitiu ao 

professor estagiário adquirir um conjunto de competências em diversas áreas: na área da 

criação de exercícios para as aulas; na melhoria dos conhecimentos da matéria de futsal, 

voleibol, dança e aeróbica.  

1.7 – Turma I do 10º ano de escolaridade 

A turma I do 10º ano de escolaridade pertencia ao curso de Artes, tendo sido 

constituída por dezanove alunos, doze raparigas e sete rapazes, onde apenas quinze 

estavam inscritos na disciplina de EF. Desses quinze alunos, dez eram raparigas e cinco 

eram rapazes. No início do ano, o número de alunos inscritos na disciplina era de 

dezasseis, mas, após as primeiras semanas do período letivo, um aluno anulou a sua 

matrícula à disciplina, uma vez que apenas se encontrava a fazer melhoria de classificação.  

A principal característica dos alunos inscritos na disciplina de EF era o facto de, na 

sua maioria, serem alunos novos na escola. Outra das caraterísticas positivas que os 

alunos apresentavam era o espírito de amizade e união, o que promovia uma entreajuda 

constante durante as aulas. A observação dos alunos a entreajudarem-se foi muito 

gratificante para o professor estagiário. 
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A tabela seguinte apresenta uma breve caracterização individual dos alunos da 

turma. 

Nº Caracterização 

1 Apresenta grandes dificuldades nas matérias do programa, devido à falta de empenho nas aulas. 

2 
A aluna tinha muita motivação para realizar as tarefas da aula, apresentando algumas dificuldades 
em determinadas matérias, principalmente relacionadas com as matérias de ginástica. 

3 
Era uma aluna sempre disposta a realizar as tarefas da aula, tendo a sua mais-valia nas matérias 
relacionadas com a ginástica, pois já praticou as matérias de ginástica fora do contexto escolar. 
Apresentava as suas maiores dificuldades nas matérias relacionadas com o atletismo. 

6 
O aluno apresentava poucas dificuldades nas diversas matérias das atividades físicas, no entanto, 
na área dos conhecimentos apresentava algumas dificuldades. 

7 
O aluno apresentava algumas habilidades motoras de bom nível, sendo um pouco falador, o que 
fazia com que, por vezes, estivesse distraído. Apresentava as maiores dificuldades nas matérias 
relacionadas com a ginástica 

8 
É uma aluna calma, participativa, que apresenta alguma dificuldade nas matérias dos jogos 
desportivos coletivos. 

9 
Apresentava algumas dificuldades nas diversas matérias da área das atividades físicas. É bem 
comportada e com motivação conseguiu ultrapassar as suas dificuldades. As matérias de ginástica 
são aquelas em que apresenta maiores dificuldades. 

11 Aluno participativo, que apresentava as melhores habilidades motoras na área das atividades físicas. 

12 
Era uma aluna muito introvertida, no entanto, realizava todas as tarefas com empenho. Apresenta 
algumas dificuldades nas várias matérias da área das atividades físicas, com maior ênfase nas 
matérias de ginástica. 

13 
Era uma aluna que por vezes não apresenta vontade de realizar as tarefas, mas que após alguma 
insistência da parte do professor concretizava-as. Apresentava algumas dificuldades nas matérias 
da área das atividades físicas, principalmente nas matérias de ginástica. 

15 
Apresentava muitas dificuldades nas matérias de ginástica, principalmente na ginástica de solo. Era 
muito extrovertida, o que por vezes condicionava as aprendizagens, pois acabava por se distrair com 
muita facilidade. 

16 
Era um aluno participativo mas por vezes não apresentava empenho na realização das tarefas. 
Apresentava algumas dificuldades na área dos conhecimentos. 

18 Aluno calmo que participava ativamente nas aulas e não apresentava muitas dificuldades. 

21 
A aluna apresentava dificuldades na maioria das matérias, mas a sua vontade de participação nas 
tarefas da aula era a sua mais-valia que a ajudou a ultrapassar as algumas das suas dificuldades. 

22 

Era um aluno empenhado nas atividades a realizar na aula. No entanto, deveria apresentar uma 
maior aceitação das indicações do professor, pois por vezes, após ter sido interpelado, respondia de 
uma forma mais impetuosa. Deveria ter controlado um pouco mais os seus comportamentos perante 
os colegas para não ser mal interpretado. 

Tabela 3 - Caracterização individual dos alunos da turma I do 10º Ano de escolaridade 

De acordo com a Tabela 4, onde são apresentadas as variações dos valores do 

Índice de Massa Corporal (IMC) dos alunos, entre o início do ano letivo e o términus do 

mesmo, verifica-se que, embora exista praticamente o mesmo número de alunos com 

excesso de peso, o valor do IMC destes diminuiu para valores muito próximos dos 

considerados normais, pode-se assim concluir que a prática das aulas de EF, por parte dos 

alunos, ao longo do ano letivo, tenha contribuído para essa redução de peso. Verifica-se, 

igualmente, que os alunos que apresentavam valores indicativos de magreza, no início do 

ano letivo, apresentaram no final do ano letivo valores considerados normais. Também, é 

possível supor que a prática das aulas de EF tenha ajudado no desenvolvimento 

morfológico dos alunos, permitindo que estes ganhassem peso.  



 Início do ano letivo   Fim do ano letivo 

 IMC   IMC 

Nº Peso Altura Valor Definição  Nº Peso Altura Valor Definição 

1 50,1 1,67 17,96 Magro  1 54,8 1,68 19,42 Normal 

2 79,5 1,67 28,51 Excesso de Peso  2 74,4 1,69 26,05 Excesso de Peso 

3 41,1 1,46 19,28 Normal  3 40,9 1,49 18,42 Normal 

6 63,7 1,77 20,33 Normal  6 68,3 1,80 21,08 Normal 

7 56,5 1,60 22,07 Normal  7 62,1 1,67 22,27 Normal 

8 61,2 1,56 25,15 Excesso de Peso  8 56,3 1,56 23,13 Normal 

9 74,1 1,65 27,22 Excesso de Peso  9 71,3 1,66 25,87 Excesso de Peso 

11 85 1,85 24,84 Normal  11 82,9 1,87 23,71 Normal 

12 75,5 1,72 25,52 Excesso de Peso  12 74 1,72 25,01 Excesso de Peso 

13 58,2 1,56 23,92 Normal  13 60 1,58 24,03 Normal 

15 48,7 1,61 18,79 Normal  15 49 1,62 18,67 Normal 

16 81,6 1,75 26,64 Excesso de Peso  16 82 1,78 25,88 Excesso de Peso 

18 46 1,61 17,75 Magro  18 49,8 1,64 18,52 Normal 

21 68,1 1,58 27,28 Excesso de Peso  21 67,3 1,60 26,29 Excesso de Peso 

22 66 1,71 22,57 Normal  22 70,1 1,72 23,70 Normal 

 Kg Metros Kg/M²    Kg Metros Kg/M²  

Tabela 4 - Evolução dos valores de IMC dos alunos ao longo do ano letivo 

2 – Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e das 

Aprendizagens 

De acordo com Carreiro da Costa (1995), a evolução dos alunos deve-se, não a 

características dos alunos tais como idade, a capacidade de impulsão vertical ou o nível 

de desempenho inicial (medida qualitativa), mas à quantidade e à qualidade das 

experiências de ensino-aprendizagem vividas pelos alunos durante a UE.  

Os professores mais eficazes distinguem-se pela capacidade que revelam em:  

 Gerir o tempo de aula, disponibilizando mais tempo para a participação motora em 

situações específicas (relacionadas com os objetivos de aprendizagem);  

 Proporcionar aos alunos uma instrução de maior qualidade científica e técnica, 

centrada fundamentalmente na informação dos requisitos técnicos de execução da 

tarefa a aprender, instrução que é explícita com demonstrações frequentes e ainda 

por apoiar a prática motora dos alunos com intervenções de feedback focadas nos 

aspetos críticos do desempenho; 

 Obter dos alunos um maior empenhamento motor e cognitivo durante as aulas. 
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Para Siedentop (1998) um professor eficaz dedica o maior tempo possível à 

lecionação das matérias, comunica as tarefas a realizar e explica as suas funções, 

organizando-se para obter o maior tempo possível de trabalho dos alunos. Planifica tarefas 

significativas que representem boas possibilidades de êxito, dando um ritmo rápido às suas 

aulas.  

De acordo com Onofre (2005), os professores que assumem um conhecimento 

reflexivo e flexível são os que apresentam melhores indicadores de qualidade de ensino.  

Segundo o Guia de Estágio Pedagógico (Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

esta área é subdividida em três subáreas: planeamento, avaliação e condução. Dentro de 

cada subárea existem objetivos de formação específicos que serão enunciados nos 

capítulos seguintes, sendo apresentada uma reflexão sobre o desempenho do professor 

estagiário em cada um dos objetivos. 

Ao longo do estágio pedagógico, a maior dificuldade apresentada esteve 

relacionada com a elaboração dos documentos escritos a apresentar aos professores 

orientadores, tanto na perspetiva das dificuldades linguísticas, apresentadas pelo professor 

estagiário, como na perspetiva da construção do conteúdo do documento. Factos esses 

que requereram muito empenho e labor, para a aquisição de competências que 

contribuíram para uma evolução positiva na dificuldade identificada. Apesar dos progressos 

efetuados ao nível desta competência, o professor estagiário considera que será 

necessário manter o empenho e trabalho para conseguir ultrapassar definitivamente a 

dificuldade apresentada. 

2.1 – Planeamento 

O que é o planeamento? Ao significado de “plano” estão associadas duas 

premissas, por um lado, a estratégia delineada para alcançar um objetivo, por outro, 

significa a totalidade de objetivos (Bento, 1998). Neves (1995) indica que os professores 

planeiam pouco e, quando o fazem, centram as suas preocupações nas atividades, 

secundarizando os objetivos a alcançar. Revela que realizam as suas tarefas de 

planeamento a nível da turma sozinhos, não existindo uma reflexão coletiva com os 

restantes professores do DEF. Estes, por sua vez, indicam três fatores influenciadores do 

seu planeamento ao nível da aula: Condições de realização da relação educativa; 

Caracterização dos alunos; Intervenção do professor.  



O mesmo autor afirma que os estudos indicam que os professores que planeiam e 

dedicam cerca de cinco horas a esse tipo de tarefas e que, independentemente da 

experiência dos professores, as suas primeiras preocupações estão relacionadas com os 

fatores condicionantes do contexto da situação educativa em que vão intervir, 

nomeadamente o número de alunos que compõe a turma, a atividade que quer desenvolver 

e os recursos materiais disponíveis para a lecionação da aula. 

Relativamente aos professores que não realizam o planeamento por escrito (Neves, 

1995), estes afirmam que realizam o seu planeamento mentalmente, através de imagens 

espaciais ou planos de memória, em função das suas experiências anteriores. 

Pereira (2000) indica que 76,2% dos professores planifica o processo de ensino em 

EF e que 23,8% não realiza qualquer tipo de planeamento. Como forma de justificação 

favorável para a realização de planeamento, os professores indicam que permite uma 

melhor estruturação dos progressos de aprendizagem dos alunos (43,8%); garante uma 

melhor organização e gestão das aulas, proporcionando assim um maior tempo de 

empenhamento motor aos alunos (27,1%) e reforça a confiança do professor e a sua 

segurança (16,7%). Em sentido oposto, os professores que não planeiam consideram o 

mesmo desnecessário. 

Estes resultados estão de acordo com o afirmado por Mascarenhas (1995), que 

defende que um planeamento é de extrema importância e utilidade para os professores 

principiantes e/ou em início de carreira, e principalmente para professores estagiários, que 

ao não planearem as suas aulas, poderão certamente encontrar mais dificuldades. O 

planeamento permite, assim, que o professor se sinta mais seguro no seu desempenho 

das suas funções de lecionação. 

Bento (1998) afirma que o plano é um modelo racional, um meio de reconhecimento 

antecipado e de regulação do comportamento atuante, assumindo as funções de: 

Motivação e Estimulação; Orientação e Controlo; Transmissão de vivência e experiências; 

Racionalização da ação. A função principal é a de orientação e controlo e a racionalização 

da ação, justificando-se, na medida em que ao plano está associada a ideia de definição 

de objetivos e as vias da sua realização. O plano comporta decisões, determina meios e 

operações metodológicas correspondentes aos aspetos anteriores. O plano visa 

estabilização, modificação ou restruturação de relações, sendo, assim, um instrumento de 

ação. 
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O mesmo autor afirma que planear a educação e a formação corresponde a planear 

as componentes do processo de ensino e aprendizagem nos diferentes níveis da sua 

realização; significa igualmente assimilar as estruturas e linhas básicas das tarefas e 

processos pedagógicos.  

Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais importantes da 

formação e educação dos alunos, são apresentadas as estruturas coordenadoras dos 

objetivos, matérias e são prescritas as linhas estratégicas para a organização do processo 

pedagógico. Significa igualmente, a ligação da própria qualificação e formação permanente 

do professor ao processo de ensino. A planificação consiste no elo de ligação entre as 

pretensões, associadas ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, 

e a sua realização prática. É uma atividade prospetiva, diretamente situada e empenhada 

na realização do ensino.  

Um instrumento de planificação funciona como o meio auxiliar de preparação do 

ensino. Como tal, é necessário que este não refira apenas os aspetos acerca dos quais se 

tomam decisões, mas também que deixe transparecer a forma, a justificação e o momento 

da tomada de decisão. 

Os programas nacionais são documentos de caráter geral, provenientes das 

instâncias governamentais, cujas indicações não devem ultrapassar um determinado grau 

de concretização. Pelo contrário, os documentos de planificação, elaborados ao nível das 

exigências e indicações locais, específicas e particulares, devem ser o mais concretos 

possível. Assim, a planificação é um procedimento de interpretação dos programas.  

Os trabalhos de planeamento de um professor de EF relacionam a direção 

essencial das exigências e conteúdos programáticos com a situação pedagógica concreta; 

expressam a personalidade do professor, o seu conhecimento e a competência do seu 

estilo individual de ensinar. Por isso, a tarefa complexa de planeamento do professor de 

EF compreende atribuir um ordenamento metodológico às indicações programáticas e 

considerar as condições locais, sobretudo na situação da turma.  

Para Bento (1998), existem 3 níveis de planeamento: 

 Nível 1 – Plano Anual de Turma 

 Nível 2 – Plano de Unidade Temática ou Didática 

 Nível 3 – Plano de Aula 



O PAT corresponde a uma necessidade objetiva de orientação pedagógica. Para 

um ensino eficiente são necessárias reflexões estratégicas e objetivas da ação durante um 

ano escolar. Este nível de preparação é, em primeiro lugar, uma estratégia para cada 

professor definir com clareza os resultados a alcançar pelos alunos da turma durante o ano 

letivo.  

Nas reflexões para a elaboração do PAT, não deve transparecer apenas a 

preocupação formal de precisar o quadro de objetivos, mas também esboçar as noções: 

acerca da via ou método geral da sua realização; noções sobre a organização 

correspondente do ensino, quanto à diferenciação de metas ou níveis de desenvolvimento 

e, consequentemente, a definição das linhas didático-metodológicas fundamentais. 

Jacinto et al (2001) afirmam que o PAT define as estratégias para os alunos 

conseguirem alcançar o sucesso no final do ano letivo. A construção deste plano baseia-

se em vários fatores. O principal, são os resultados obtidos pelos alunos na avaliação 

inicial, tendo sempre em consideração o roulement, as matérias consideradas prioritárias 

e a especificidade da turma e dos alunos na sua individualidade. O PAT deve estruturar-

se em torno da periodização do treino/evolução das capacidades motoras, tendo sempre 

em consideração as possibilidades e limitações individuais de cada aluno, diferenciando 

assim os processos de desenvolvimento do mesmo. 

O nível intermédio apresentado por Bento (1998), plano de unidade temática ou 

didática, corresponde nos dias de hoje ao plano de Unidade de Ensino (UE). Assim, foi 

necessário complementar a informação transmitida pelo autor.  

Para Jacinto et al (2001) uma UE é um conjunto de aulas cujos objetivos e estrutura 

organizativa são idênticos. O número de aulas que constituem a UE deve ser suficiente 

para que as aprendizagens propostas para a UE sejam alcançadas.  

De acordo com o referido por Quina (2009), as UE que apresentem menos de 6 

aulas dificilmente terão sucesso na promoção de aprendizagens dos alunos. Por outro lado, 

as UE que apresentem mais de 12 aulas não se ajustam ao ecletismo da EF por manifesta 

falta de tempo. 

O mesmo autor refere que planificar uma UE é tomar e operacionalizar decisões 

em função de princípios. Os princípios orientadores de uma UE são:  

 Princípio de Repetição 



13 

o Os alunos só consolidarão as suas aprendizagens se as repetirem em 

contextos diversificados. Para que estes consigam ter uma aprendizagem 

eficaz, o professor, em cada UE, deve definir poucos objetivos; selecionar 

poucos exercícios, por vezes, quanto maior for a quantidade, menor será a 

qualidade; manter a grande maioria dos objetivos e dos exercícios de aula 

para aula; manter a organização geral da aula e constituição dos grupos de 

trabalho.  

 Princípio da abordagem concentrada da matéria 

o Os objetivos que sejam definidos para uma UE devem ser objeto de um 

primeiro tratamento durante a primeira metade da unidade. Graças a este 

procedimento, é possível permitir aos alunos tempo e oportunidade para 

consolidarem as aprendizagens da UE. 

 Princípio da variabilidade dos exercícios dentro das aulas 

o Na planificação da aula, os exercícios que a compõem devem ser 

suficientemente variados para, assim, solicitarem, no seu conjunto, 

capacidades e domínios de diferentes domínios. 

 Princípio da especificidade  

o Devem ser integrados exercícios, em todas as aulas, que claramente 

apresentem situações de prática significativa e específicas da matéria que 

é objeto de aprendizagem. Os exercícios devem ser de aquisição global da 

técnica, exercícios de aplicação da técnica e exercícios de competição. 

 Princípio da gestão dos exercícios e das medidas organizativas no decurso da UE. 

o Este princípio recomenda que o professor deva mudar pouco de aula para 

aula, reorganizar a turma e as atividades, para que cada aluno realize mais 

o que necessita para evoluir nas suas aprendizagens do que o que já realiza 

com sucesso; aumentar progressivamente a complexidade das situações 

de prática que se revelem fáceis; diminuir a complexidade das situações de 

prática que se revelem difíceis e introduzir progressivamente situações 

novas nas aulas mas em pouca quantidade.  

(Quina J. d., 2009) 

Infelizmente, a formação académica inicial do professor estagiário não contemplou 

muitos conhecimentos sobre a criação e desenvolvimento de UE, o que condicionou 

bastante a perceção do mesmo perante a operacionalização de uma UE. Assim, foi com 

grandes dificuldades que o professor estagiário conseguiu colocar em prática os princípios 

anteriormente expostos. A primeira UE criada foi a que gerou maiores dificuldades. 



Felizmente, tendo em consideração os erros de conceção presentes nas primeiras UE, foi 

possível uma evolução positiva na construção das UE seguintes.  

Ao longo das aulas planificadas em cada EU, foi possível verificar que os princípios 

orientadores enunciados por Quina eram mais respeitados nas UE mais avançadas do que 

nas primeiras UE. O facto de utilizar as experiências anteriores e as reflexões dos erros 

cometidos na criação das primeiras UE, permitiu ao professor estagiário melhorar as suas 

capacidades de planificação de uma UE.  

A gestão dos objetivos e dos exercícios dentro de cada aula da UE deve ser 

realizada com o intuito de que os alunos sintam que cada aula da unidade tem um único 

objetivo. 

De acordo com o mesmo autor (Quina J. d., 2009), para planificar cada UE, o 

professor deve realizar as seguintes tarefas: definir o tema da UE; definir ou reformular os 

objetivos de aprendizagem a alcançar e os conteúdos a trabalhar durante a unidade, onde 

os objetivos de aprendizagem referenciados anteriormente serão terminais no final da UE, 

correspondendo aos objetivos intermédios previstos no PAT; definir o número de aulas da 

unidade, em que o número de aulas previstas para cada UE deve ter em consideração a 

complexidade dos objetivos visados e o tempo disponível; definir o modelo de ensino a 

seguir, através a definição dos métodos e estilos de ensino, o tipo de exercícios, o quadro 

competitivo e a avaliação; definir a função didática de cada aula, onde as primeiras aulas 

terão uma função principal de avaliação diagnóstica e as últimas de consolidação e 

avaliação sumativa, as aulas intermédias têm uma função de aprendizagem e exercitação 

ou de consolidação e aplicação; definir a estrutura organizativa geral da turma, ou seja, o 

número e constituição dos grupos de trabalho e formas específicas de organização; fazer 

o levantamento dos espaços e dos materiais necessários para a lecionação das aulas; 

distribuir os objetivos e conteúdos pelas aulas; construir com coerência o modelo de ensino 

a seguir, os objetivos a perseguir e o tipo de exercícios a realizar, bem como um programa 

pormenorizado de avaliação 

Tendo em consideração as tarefas anteriormente enunciadas, o professor 

estagiário apresentou maiores dificuldades na definição ou reformulação dos objetivos de 

aprendizagem a alcançar e dos conteúdos a trabalhar durante a unidade, tal como na 

distribuição dos objetivos e conteúdos pelas aulas.  

No que diz respeito ao número elevado de matérias previstas para a lecionação, o 

professor estagiário teve dificuldade na definição dos objetivos de aprendizagem, pois, 
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tendo em consideração a rotação dos espaços e o pouco tempo disponível para a 

lecionação de todas as matérias, tendo sido estas foram lecionadas de uma forma um 

pouco mais concentrada em detrimento de uma lecionação por etapas. Assim, o professor 

estagiário optou por definir criteriosamente os objetivos principais para a evolução dos 

alunos, uma vez que não existiam muitos objetivos intermédios, existindo apenas objetivos 

terminais. Esta situação levou o professor estagiário a necessitar de definir bem os 

objetivos individuais para cada aluno, o que, devido à sua falta de experiência, constituiu 

um grande desafio. Felizmente, com o avançar do ano letivo e da experiência ganha pelo 

professor estagiário na criação de UE, foi possível evoluir positivamente na formulação de 

objetivos para os alunos.  

De seguida, serão enunciados os objetivos específicos da subárea do planeamento 

e as respetivas reflexões sobre o desempenho do professor estagiário, tendo em conta o 

objetivo. 

1- “Garante um planeamento do período de avaliação inicial, ajustando o respetivo 

protocolo e a sua aplicação ao contexto da turma e aos recursos espaciais e 

temporais disponíveis” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A primeira função que o professor estagiário deve cumprir é a criação do protocolo 

de avaliação inicial para a turma, tendo como objetivo a aferição do nível de aprendizagem 

dos alunos. Neste âmbito, o documento Avaliação Inicial – Educação Física facilitou a 

criação do protocolo de avaliação inicial (Departamento de Educação Física - Agrupamento 

de Escolas de Caneças, 2014). Neste documento estão descritos os exercícios a serem 

utilizados durante o período de Avaliação Inicial (AI) dos alunos.  

As dificuldades sentidas pelo professor estagiário, neste objetivo específico, 

estavam relacionadas com o planeamento das aulas, em relação à calendarização 

prevista. O facto de o PPA prever um elevado número de matérias para o 10º ano de 

escolaridade condicionou o planeamento da avaliação inicial de todas as matérias. 

Associado ao facto anteriormente referido, o número reduzido de aulas previstas para cada 

espaço de aula condicionou ainda mais o planeamento do professor. Assim, foi necessário 

apresentar um bom dinamismo e conjugar o espaço de lecionação com as muitas matérias 

possíveis de avaliar no mesmo.  

Na fase inicial do processo de AI, a dificuldade era real e de difícil resolução, mas, 

com o decorrer do tempo e com a aquisição de experiência no planeamento das aulas, foi 



possível a evolução do professor estagiário nas suas competências profissionais de 

planificação de aulas de AI.  

A estratégia utilizada para permitir a evolução na dificuldade apresentada foi a 

leitura de planos de AI de outros professores estagiários e, principalmente, de planos de 

aula, para melhor compreender as estratégias utilizadas por estes para o planeamento de 

aulas que contemplassem diversas matérias. Outra estratégia utilizada esteve relacionada 

com as múltiplas conversas mantidas entre o professor estagiário e o professor orientador 

da escola, cujas orientações foram muito positivas e muito produtivas para o planeamento 

das aulas de AI.  

Em situações futuras de realização de um PAT, o professor estagiário deverá 

aplicar novamente estratégias semelhantes às utilizadas durante o processo de AI deste 

ano letivo cessante. O auxílio do professor orientador da escola e a leitura de outros planos 

anuais foram estratégias muito positivas para a superação de alguns constrangimentos.  

Outra dificuldade encontrada durante esta fase de formação está relacionada com 

o planeamento de aulas politemáticas, pois durante a formação académica do ensino 

secundário, do professor estagiário, estas eram lecionadas por bloco e monotemáticas, o 

que influenciou a forma de pensamento do mesmo sobre a estrutura de aula. No entanto, 

como na dificuldade exposta anteriormente, foi possível ultrapassar este constrangimento 

através do ganho de experiência na lecionação das aulas politemáticas e na observação 

das aulas das professores estagiárias e de outros professores do DEF. Neste momento, o 

professor estagiário já apresenta competências no planeamento de uma aula politemática, 

de acordo com o espaço e as matérias previstas para lecionação. Contudo, o mesmo prevê 

novos desafios na planificação de aulas politemáticas, onde terá de aplicar as estratégias 

utilizadas durante este estágio pedagógico e definir novas estratégias para melhor se 

adaptar à realidade que irá encontrar.  

2-  “Elabora planos de turma e de etapa garantindo que as decisões formam uma 

unidade pedagógica coerente, refletindo o equilíbrio entre as orientações 

enunciadas no programa oficial e os dados fornecidos pela aplicação da avaliação 

inicial e formativa” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A execução dos vários planeamentos foi de difícil concretização, pois estava 

prevista a lecionação de vinte e uma matérias, na área das atividades físicas, sem 

contabilizar as matérias para a evolução dos alunos ao nível da condição física. Com o 
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auxílio fundamental do professor orientador da escola, foi possível ao professor estagiário 

encontrar a melhor solução de planeamento, apresentando a inclusão de todas as matérias 

previstas no PPA. Após as diversas conversas com o professor orientador da escola, 

encontrou-se a estratégia de realizar a lecionação das matérias, ao longo do ano letivo, de 

uma forma um pouco mais concentrada e não distribuídas no tempo. Todo este processo 

ajudou à formação profissional do professor estagiário, pois, juntamente com o professor 

orientador da escola, foi possível encontrar a estratégia mencionada anteriormente para a 

lecionação de todas as matérias previstas no PPA, que poderá ser de grande utilidade em 

momentos futuros de lecionação por parte do professor estagiário. Pode ser previsível que, 

em anos futuros, possam ocorrer novamente dificuldades ao nível do planeamento de um 

PAT por parte do professor estagiário, no entanto, com a experiência adquirida na fase 

inicial do estágio, o professor estagiário adquiriu competências profissionais, ao nível do 

planeamento de um PAT, o que lhe permitirá encarar futuras situações de planeamento 

com maior tranquilidade.  

Este facto vai ao encontro do referido por Mascarenhas (1995), que refere que um 

planeamento é de extrema importância e utilidade para os professores principiantes, 

principalmente para os professores estagiários, pois, se não planearem as suas aulas, 

apresentam maiores dificuldades. O mesmo autor conclui que o planeamento permite que 

o professor se sinta mais confiante no seu trajeto. 

Alguns dos prognósticos definidos pelo professor estagiário, após a verificação dos 

resultados da AI, foram alterados ao longo do ano letivo, tendo sido formulados novos 

objetivos mais ajustados à real possibilidade de evolução dos alunos nas matérias. Esta 

reformulação de prognósticos ocorreu devido à falta de experiência do professor estagiário 

em prognosticar o nível de aprendizagens a atingir por parte dos alunos. Esta situação só 

deixará de ocorrer com uma prática contínua em prognosticar e, principalmente, com a 

partilha de informação com os restantes professores para perceber as suas perspetivas. 

As referidas estratégias deverão acompanhar o professor estagiário ao longo de vários 

anos, pois a experiência profissional pode não ser suficiente perante a observação de 

resultados na AI que deixem dúvidas para a realização de um prognóstico correto para o 

aluno. 

Considero que a observação de aulas de outros professores e a interpretação dos 

prognósticos realizados pelos mesmos serão uma boa estratégia para o professor 

estagiário conseguir realizar melhores prognósticos para os seus alunos. 



O plano de etapa 1, – Revisão e Aprendizagem, apenas contemplava a lecionação 

das matérias consideradas prioritárias, esta situação ocorreu tendo em consideração o 

número elevado de matérias prioritárias, o que não permitia a presença de outras matérias 

para lecionação. Esta situação facilitou o planeamento da etapa, pois as matérias 

prioritárias estavam identificadas e as dificuldades dos alunos, nas mesmas, também.  

3- “Elabora planos de unidade de ensino identificando objetivos pedagógicos 

pertinentes e explícitos, as estratégias de ensino a eles conducentes e assegura a 

correção didática da seleção e estruturação dos conteúdos e das atividades de 

aprendizagem.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Este foi o objetivo onde foram apresentadas maiores dificuldades. A pouca 

formação inicial sobre a temática, aliada à falta de prática por parte do professor estagiário, 

conduziu a que fossem cometidos alguns erros de planificação das primeiras UE.  

A primeira estratégia adotada foi a procura de bibliografia relacionada com a 

temática de construção de UE. Infelizmente, como já referido anteriormente, não foi 

facultada ao professor estagiário, durante a sua formação inicial, muita informação sobre 

a temática. Esta circunstância exigiu um novo processo de aprendizagem morosa e com 

alguns receios, visto que as referências encontradas por parte do professor estagiário 

careciam de confirmação sobre a correspondência das mesmas às exigências necessárias 

para a construção de um plano de UE. A pesquisa foi dada como terminada quando o 

professor estagiário encontrou um livro editado pelo Instituto Politécnico de Bragança 

(Quina J. d., 2009). Após conferência com o professor orientador da escola, para uma 

opinião sobre a bibliografia, ficou decidido que seria esta a bibliografia de referência para 

a construção dos planos de UE.  

A referência bibliográfica anteriormente apresentada foi a principal estratégia para 

tentar debelar a dificuldade apresentada pelo professor estagiário. No entanto, a prática e 

consulta de outros planos de UE, bem como as constantes sugestões do professor 

orientador, serviram como auxílio na evolução profissional do professor estagiário, na 

construção de planos de UE. 
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4- “Garante que as decisões dos diferentes níveis de planeamento (turma, etapa, 

unidade de ensino e aula) formam entre si uma unidade coerente, assegurando a 

diferenciação e progressão das aprendizagens necessárias ao sucesso dos alunos, 

de acordo com os dados da avaliação formativa, (inicial e contínua) e sumativa.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Os diferentes níveis de planeamento formam uma unidade coerente, no entanto, e 

devido às dificuldades de planeamento de UE por parte do professor estagiário, 

anteriormente referidas, existe ainda uma margem de progressão na evolução do mesmo 

no planeamento de UE.  

O planeamento de exercícios diferentes para os alunos, de acordo com os níveis 

de aprendizagem, não se apresentou como uma dificuldade para o professor estagiário. 

Este realizou alguma pesquisa por variantes de exercícios para os vários objetivos de 

aprendizagem, permitindo assim realizar uma diferenciação no ensino dos vários alunos. 

Aliada à situação mencionada anteriormente, esteve a experiência do professor estagiário 

na ministração de treinos e na lecionação de aulas ao primeiro ciclo do ensino básico, o 

que permitiu que o estagiário possuísse um variado leque de estratégias de exercícios para 

diferenciar o ensino dos alunos.  

5-  “Manifesta a capacidade de planear em grupo, cooperando com os colegas de 

estágio, do Grupo de Educação Física e com o Conselho de Turma, garantindo a 

adequada antecipação em relação à intervenção, contribuindo para a promoção de 

um clima de cordialidade e respeito, de interajuda, manifestando sentido crítico, 

iniciativa e criatividade individuais e responsabilidade profissional.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

De todas as características que o grupo de professores estagiários do NEEF 

apresentava, a sua capacidade de trabalhar em conjunto era a mais evidente, o que 

potenciou a capacidade de planear em grupo. Para ultrapassar a dificuldade de entender 

as opções de planeamento das colegas estagiárias no planeamento das suas aulas, foi 

fundamental manter o contacto direto com as mesmas durante a formulação dos 

planeamentos e acompanhar as suas aulas para verificar a sua aplicabilidade. 

O referido anteriormente não vai ao encontro do mencionado por Neves (1995), o 

qual afirma que os professores realizam as suas tarefas de planeamento sozinhos. 



Relativamente ao planeamento elaborado pelos restantes professores do DEF, foi 

gratificante acompanhar as aulas de alguns e perceber os seus pontos fortes e a forma 

como estes os aplicam nas suas aulas. Foi uma estratégia muito positiva para a evolução 

do professor estagiário. 

Relativamente aos conselhos de turma em que o professor estagiário participou, 

estes decorreram com uma intervenção crescente por parte do mesmo, desde o primeiro 

até o último conselho de turma. Com o passar do tempo e a experiência na participação, 

do professor estagiário, em reuniões de conselho de turma, este foi ultrapassando o receio 

de expressar incorretamente sobre os assuntos a debatidos, ganhando confiança para 

intervir nas reuniões. Após o primeiro conselho de turma, o professor estagiário apercebeu-

se que a reunião era realizada de uma forma integradora e que não existia diferenciação 

entre os professores experientes e o mesmo. Esse facto permitiu que encarasse de uma 

forma mais descontraída o segundo e terceiro conselho de turma, apresentando uma maior 

intervenção nas questões relacionadas com a turma. Felizmente, o professor estagiário 

conseguiu ter uma maior participação ao longo das reuniões de conselho de turma, o que 

permitiu que este conseguisse cumprir o seu objetivo pessoal de se integrar na dinâmica 

do grupo e de aprofundar relações interpessoais.  

2.2 – Avaliação 

Jacinto (1994), citado por Dias & Rosado (2003), afirma que a avaliação em EF não 

deve ser mais do que um meio que permite garantir a perseguição de um projeto 

pedagógico individual e coletivo, a cada dia mais eficaz e coerente.  

Para o mesmo autor, existem três principais tipos de avaliação:  

 Avaliação Diagnóstica; 

 Avaliação Formativa; 

 Avaliação Sumativa. 

A avaliação diagnóstica tem como missão específica determinar as características 

da situação inicial. É normalmente utilizada para averiguar se os alunos estão em posse 

das aptidões e conhecimentos necessários à unidade a iniciar.  

Alguns autores afirmam que a avaliação diagnóstica corresponde à AI. Para Rosado 

(2003), a unidade didática (ou etapa) de AI é uma unidade de avaliação diagnóstica e 

prognóstica (preditiva), permitindo obter informação acerca de quais os alunos e matérias 

críticas, orientar a formação de grupos de nível, definir as bases da diferenciação do ensino 
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e decidir, assim, sobre quais os objetivos anuais, quais as prioridades formativas, quais os 

objetivos prioritários e quais os objetivos secundários.  

A etapa de AI deverá ter uma duração de tempo aproximada de 4 a 5 semanas, 

período no qual o professor observa como os alunos aprendem, o nível de habilidade em 

que estes se encontram, relativamente ao programa nacional previsto, e as suas hipóteses 

para desenvolverem as suas habilidades ao longo do ano (Jacinto, Carvalho, Comédias, & 

Mira, 2001). 

Para Carvalho (1994), a avaliação inicial apresenta como pressupostos para a sua 

realização, a inclusão de todos os alunos nas aulas e atividades, conseguindo assim avaliar 

todos de forma a diferenciá-los de acordo com os seus níveis de desempenho. 

A avaliação inicial compreende, como objetivos gerais: 

 Diagnosticar; 

 Prognosticar; 

 Projetar. 

Diagnosticar os alunos nos seus níveis de aprendizagem nas várias matérias 

presentes nas três áreas de aprendizagem, de forma a permitir ao professor traçar metas 

exequíveis para a turma, em geral, e para cada aluno, individualmente.  

Contempla, também, como objetivos mais específicos: 

 Apresentar o programa/matérias aos alunos; 

 Avaliar o nível inicial dos alunos e as suas possibilidades de desenvolvimento 

no conjunto das matérias; 

 Recolher dados para orientar a formação de grupos dentro da turma; 

 Ensinar ou consolidar rotinas de organização e normas de funcionamento da 

aula; 

 Criar um bom clima de aula; 

 Identificar matérias prioritárias e aspetos críticos no seu desenvolvimento; 

 Aferir informações para a definição de prioridades e para o desenvolvimento da 

etapa seguinte; 

 Identificar os alunos cujas caraterísticas indiciem necessidades específicas; 

 Compilar dados para que, em conjunto com os outros professores do 

departamento de EF, se estabeleçam metas específicas para o ano e se possa 

definir o plano plurianual. 



Para a concretização de uma AI de qualidade, o professor deverá ter em conta 

algumas indicações metodológicas, ao realizar a avaliação aos alunos: 

 As situações de AI devem ser entendidas como situações de aprendizagem; 

 Não existe necessidade de observar todos os alunos em todas as situações, os 

casos “típicos” destacam-se facilmente. O professor deve focar a sua atenção nos 

alunos mais difíceis de caraterizar; 

 O professor deve acompanhar as situações de avaliação dando feedback e 

intervindo de acordo com o nível dos alunos como de um exercício analítico de uma 

modalidade se tratasse, tentando, assim, que os alunos melhorem; 

 Quanto maior for a quantidade de registos obtidos pelo professor, mais facilmente 

conseguirá identificar o nível do programa a selecionar para cada aluno; 

As decisões tomadas em função da AI não são definitivas. 

Para Cortesão (1993), citado por Gonçalves (1997), a avaliação formativa 

desenvolve-se durante o processo de aprendizagem, no sentido de nos dar indicadores 

sobre o estado do aluno face à aprendizagem, e constitui o ponto de partida para optar por 

novas soluções, com o conhecimento das dificuldades encontradas, função mais 

importante da avaliação, definindo-a como o presente e o futuro da mesma. Tem uma 

missão dupla: fornecer, aos professores, indicadores específicos sobre o andamento do 

processo didático e dar ao aluno conhecimento mais preciso sobre as suas aprendizagens. 

Se a avaliação formativa nos remete para o processo de ensino-aprendizagem, esta deverá 

ser utilizada de modo descritivo e qualitativo.  

Hadji (1994), citado por Dias & Rosado (2003), entende que a avaliação formativa 

tem por objetivo contribuir para melhorar a aprendizagem em curso, informando o professor 

sobre as condições em que está a decorrer essa aprendizagem e instruindo o apresentante 

sobre o seu próprio percurso, os seus êxitos e a suas dificuldades.  

De acordo com Dias & Rosado (2003), a avaliação formativa tem também como 

finalidade identificar e descrever os sucessos e as dificuldades dos alunos no processo de 

ensino-aprendizagem, bem como dar conhecimento desses factos aos alunos e aos 

encarregados de educação. Neste tipo de avaliação, o erro deve ser encarado numa 

dimensão diferente, ao não considerá-lo como algo negativo, que deve ser evitado, mas 

criar condições para que ele possa, se necessário, surgir e de o aproveitar, positivamente, 

para melhor perceber os processos utlizados pelo aluno, no sentido de promover a sua 

correção.  
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 Cardoso (1994), citado por Dias & Rosado (2003), afirma que a autoavaliação é 

uma das pedras basilares da avaliação formativa. Considera que a autoavaliação consistirá 

na regulação do processo ensino-aprendizagem pelo sujeito dessa aprendizagem: a 

identificação de erros de percurso cometidos e a procura de soluções alternativas. Os 

alunos ganham consciência de quais os critérios utilizados pelos professores na apreciação 

dos seus trabalhos e na avaliação das suas aprendizagens, o que só é possível pela 

realização de exercícios, na aula, que utilizem os critérios de avaliação impostos pelo 

professor.  

Rosado (1998) considera que a avaliação formativa deverá ser realizada 

sistematicamente, tanto de modo informal como formal. Refere, ainda, a necessidade de 

os instrumentos de avaliação respeitarem as questões de validade, de modo a que se 

garanta a consistência entre os modelos teóricos do domínio e o sistema de avaliação. 

Acrescenta, também, que uma das estratégias a seguir, no sentido de garantir a validade 

dos instrumentos de avaliação, passa pelo trabalho de grupo de EF. 

Considera que os registo efetuados pelos professores acerca das prestações dos 

alunos deverão traduzir-se em informações claras e organizadas, para que estas sirvam 

de suporte para os docentes planificarem e orientarem o ensino, de modo a promover o 

sucesso de todos, bem como para informar, de modo adequado, os alunos acerca das 

suas dificuldades e progressos e, ainda, para informar os encarregados de educação sobre 

o percurso escolar dos seus educandos. 

Sarmento et al (1998), citados por Dias & Rosado (2003), afirmam que a avaliação 

formativa passa pela construção de sistemas de avaliação sobre a forma de escalas de 

apreciação ou de checklists e pelo registo de incidentes críticos. A aplicação destes 

instrumentos deve permitir o envolvimento dos participantes no processo, aumentando o 

seu grau de empenhamento, permitindo, ainda, que alguns avaliem os seus colegas ou 

procedam a autoavaliações, com efeitos positivos a diversos níveis. 

A avaliação sumativa é a função mais conhecida e praticada por todos. 

Normalmente, tem lugar no final do período letivo, como forma de classificar os resultados 

obtidos pelos alunos nas várias matérias lecionadas e avaliadas durante esse período 

letivo. 

Uma avaliação submetida a critérios é aquela em que se procede à verificação do 

nível de correspondência entre os resultados alcançados e os objetivos previamente 

estabelecidos. Este tipo de avaliação está mais ligada a uma conceção de ensino mais 



preocupada com a progressão e aquisição das competências que fazem parte de um 

programa de ensino. 

Embora a avaliação possa conduzir a uma classificação, hoje em dia é exigida uma 

atuação bem diferente, de forma a promover um desenvolvimento mais globalizante dos 

alunos. Pretende-se que o ato de avaliar não faça parte integrante, apenas, das funções 

do professor, mas também do aluno, de forma a proporcionar-lhe um conhecimento mais 

preciso das respostas e das estratégias a desenvolver (Gonçalves, 1997). 

Para Rosado & Silva (1999), a avaliação sumativa é um juízo global e de síntese, 

onde uma ênfase particular deve ser atribuída à avaliação dos objetivos curriculares 

mínimos, definidos nos programas nacionais, para assim possibilitar a decisão 

relativamente à progressão ou retenção do aluno no final ano letivo, pois compara 

resultados globais do mesmo, permitindo verificar a progressão deste face a um conjunto 

lato de objetivos previamente definidos. 

De seguida, serão enunciados os objetivos específicos da subárea da avaliação e 

as respetivas reflexões sobre o desempenho do professor estagiário, tendo em conta o 

seguinte objetivo: 

1- “Explicita e concretiza um processo integrado e coerente de avaliação, identificando 

os instrumentos da avaliação formativa (inicial e contínua) e sumativa a adotar nos 

seus parâmetros, critérios e condições de utilização dos mesmos, garantindo que 

formam entre si um todo coerente.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A primeira tarefa realizada pelo professor estagiário, para melhor perceber o 

processo de avaliação dos alunos, foi verificar quais os critérios de êxito e indicadores de 

observação presentes nos exercícios-critério que eram utilizados para aferir o nível de 

aprendizagem dos alunos. Graças a este procedimento prévio, foi possível, durante a 

observação dos alunos na AI, atribuir um nível de aprendizagem a cada um (diagnóstico) 

e prever o nível de aprendizagem que estes conseguiriam alcançar (prognóstico). 

Como instrumento de avaliação formativa, o estagiário considerou que o registo da 

evolução dos alunos em documentos e, posteriormente, a entrega destes aos alunos seria 

o método mais correto de avaliação formativa. Infelizmente, durante a segunda etapa de 

formação (segundo período letivo) o professor estagiário não cumpriu a estratégia, no 
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entanto, voltou a retomá-la durante a terceira e última etapa de formação (terceiro período 

letivo).  

O professor estagiário, ao entregar aos alunos as fichas formativas com as 

indicações sobre a evolução dos mesmos, bem como os objetivos já cumpridos e ainda 

por cumprir por parte destes, estava a ir ao encontro do referido por Dias & Rosado (2003) 

que afirmam que a avaliação formativa tem como finalidade identificar e descrever os 

sucessos e as dificuldades dos alunos no processo ensino-aprendizagem, bem como dar 

conhecimentos desses factos aos alunos e encarregados de educação. Em sentido oposto 

está o facto de o professor estagiário não ter entregue as fichas formativas de forma 

sistemática, como referido anteriormente, quando Rosado (1998) afirma que a avaliação 

formativa deve ser realizada sistematicamente de modo informal e formal.  

2-  “Utiliza os procedimentos de avaliação inicial de forma a garantir os juízos 

prognósticos que permitam estimar as prioridades de aprendizagem e diferenciar 

os objetivos previstos nos programas oficiais.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Felizmente, e como já mencionado anteriormente, os critérios de êxito e indicadores 

de observação de cada nível de aprendizagem já estavam estabelecidos pelo DEF, o que 

facilitou o trabalho do professor estagiário para avaliar os alunos numa fase inicial. Esta 

estratégia permitiu, de imediato, identificar os prognósticos dos alunos, no entanto, como 

já referido, alguns prognósticos foram reformulados ao longo do ano letivo.  

Para o professor estagiário conseguir identificar os alunos e as matérias prioritárias, 

foi fundamental a estratégia utilizada - observação atenta das aulas das colegas estagiárias 

e de outros professores mais experientes.  

Só através da prática e da aquisição de experiência profissional foi possível, ao 

professor estagiário, ultrapassar definitivamente as dificuldades indicadas. Assim, foi 

fundamental manter o contacto com professores mais experientes ao longo do estágio 

pedagógico (comportamento a prosseguir nos primeiros anos como docente) para perceber 

as estratégias e métodos utilizados, no sentido de minimizar erros nos diagnósticos e 

prognósticos iniciais e, por consequência, rentabilizar o planeamento das etapas e UE. 

  



3- “Utiliza os procedimentos de avaliação formativa focando-os nas decisões de 

planeamento e num juízo sistemático de diagnóstico do processo ensino-

aprendizagem, garantindo a produção de informações válidas para os alunos e 

conselho de turma/encarregados de educação e a adoção de decisões de 

adequação do planeamento.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Ao longo do estágio pedagógico, o professor estagiário evoluiu na sua capacidade 

de observação das habilidades motoras dos alunos e das suas progressões. A área 

específica onde foram apresentadas maiores dificuldades estava relacionada com a 

matéria de dança, quer na lecionação, quer na interpretação correta dos gestos técnicos. 

No entanto, tendo em conta evolução por parte deste na lecionação da dança, foi possível 

interpretar os erros dos alunos e fornecer indicações sobre o método correto de realização 

dos passos característicos de cada dança.  

Na lecionação das restantes matérias, o professor estagiário apresentou alguma 

facilidade na interpretação dos erros dos alunos e, por consequência, uma maior facilidade 

na indicação dos pormenores que estes deveriam executar para melhorar a sua habilidade 

motora. 

Para manter esta capacidade, foi fundamental uma observação das aulas das 

colegas de estágio e de outros professores mais experientes, com o objetivo de observar 

os alunos na execução dos exercícios e verificar as componentes críticas da mesma.  

Ao longo do primeiro período letivo, o professor estagiário foi verificando e anotando 

a evolução dos alunos, o que permitiu perceber a sua evolução ao longo do tempo, ao 

mesmo tempo que ia anotando essa evolução, foi entregando aos alunos informação em 

suporte de papel. Esta situação não se verificou durante o segundo período letivo, no qual 

apenas realizou uma comunicação informal aos alunos das suas evoluções através de 

feedback prestado no início e no final das aulas. Felizmente, e como já referenciado 

anteriormente, o registo formal em suporte de papel facultado aos alunos sobre a sua 

evolução reapareceu durante o terceiro período letivo. Este reaparecimento, permitiu 

corrigir a não transmissão da totalidade da informação, sobre a avaliação formativa na 

evolução dos alunos, para além dos momentos de reflexão com os mesmos no início ou 

final das aulas. O facto de a informação transmitida aos alunos ser apresentada em suporte 

de papel, permitia que os alunos, em casa, conseguissem refletir sobre o que já tinham 

alcançado e o que deveriam realizar para conseguirem evoluir nas suas aprendizagens. 
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Esta prática foi ao encontro do referido por Cardoso (1994), citado por Dias & Rosado 

(2003), que indica que a autoavaliação que os alunos realizam, a partir da avaliação 

formativa formal, permite que estes ganhem consciência dos critérios utlizados pelos 

professores na apreciação dos seus trabalhos e na avaliação das suas aprendizagens.  

4-  “Utiliza os procedimentos de avaliação sumativa, justificando o seu resultado em 

função das áreas de extensão e normas de referência para a definição do sucesso 

em Educação Física.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A atribuição das classificações aos alunos requereu, da parte do professor 

estagiário, um trabalho moroso, no qual foi possível observar uma evolução na facilidade 

de interpretar os níveis de aprendizagem dos alunos e a consequente atribuição das 

classificações. A experiência obtida nos dois primeiros períodos letivos permitiu que o 

professor estagiário chegasse ao final do ano letivo e conseguisse atribuir classificações 

justas e coerentes aos alunos, de acordo com os seus desempenhos ao longo do ano 

letivo. 

No final do primeiro período letivo, e tendo em conta a dificuldade inicial de 

atribuição de classificações, por parte do professor estagiário, este decidiu utilizar uma 

estratégia de criação de cenários hipotéticos de atribuição de classificações. Assim, criou 

situações fictícias de níveis de aprendizagem para vários alunos nas matérias da área de 

atividades físicas, na área de aptidão física e na área dos conhecimentos. Através desta 

estratégia supracitada foi possível, ao professor estagiário, interpretar melhor os resultados 

obtidos nos vários momentos de avaliação e atribuir as classificações de uma forma 

coerente e respeitando os critérios definidos pelo DEF.  

Outra estratégia utilizada pelo professor estagiário, após o final do primeiro período 

letivo, foi a consulta de professores mais experientes, obtendo, assim, as suas opiniões 

como auxilio para atribuição das classificações. 

5-  “No desenvolvimento das atividades desta área manifesta a capacidade de 

cooperação com os diferentes intervenientes, num clima de cordialidade e respeito, 

de interajuda e sentido crítico, manifestando responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 



Mais uma vez, os elementos do núcleo de estágio trabalharam em conjunto e 

discutiram as classificações a atribuir aos seus alunos. O facto de as colegas professoras 

estagiárias assistirem às aulas do professor estagiário foi uma ajuda determinante para 

uma aferição mais justa dos níveis dos alunos e, por consequência, das suas 

classificações. No entanto, a última palavra era sempre do professor estagiário e, caso não 

existisse concordância com as opiniões das colegas estagiárias, a classificação do aluno 

era atribuída de acordo com a avaliação realizada pelo professor estagiário. 

2.3 – Condução 

Para Carreiro da Costa (1982), uma estratégia de ensino é uma forma de organizar 

as condições de ensino-aprendizagem, com o objetivo de facilitar a movimentação do aluno 

de um estado real de capacidade para um estado potencial. 

A seleção de cada estratégia de ensino em educação física escolar deve realizar-

se a partir de dois critérios:  

 Critério de Eficácia, que considere a especificidade da aprendizagem motora e as 

variáveis de presságio, de processo e do contexto fundamentais à consecução dos 

objetivos e à maximização do tempo válido de aprendizagem; 

 Critério pedagógico, que delimite as fronteira de critério de eficácia, definindo os 

parâmetros de atuação pedagógica para que a intervenção docente possa ser 

adjetivada de educativa. 

De acordo com Murta (1997), 70% dos alunos consideram uma boa aula a que 

apresentar um bom clima de aula (relação professor/aluno), seguida de uma boa instrução 

do professor e de bons recursos disponíveis. Indica, igualmente, que 80% dos alunos 

afirmam que uma boa aula de educação física será aquela em que o professor ajuda a 

realizar os exercícios, em que o professor ensina bem, onde os alunos se divirtam e exista 

uma colaboração entre todos os alunos, um professor que acompanha o trabalho de todos 

os alunos, onde os alunos são respeitados pelo professor e em que a aula seja realizada 

num recinto apropriado. As premissas apresentadas estão por ordem decrescente, na 

preferência dos alunos. 

Para Godinho et al (2007), a instrução consiste em fornecer informação ao sujeito 

sobre o objetivo da tarefa motora a efetuar e sobre a forma de desempenho mais adequada 

para o concretizar. Através da instrução, é possível especificar uma quantidade enorme de 

informação determinante para o êxito da tarefa.  
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A instrução apresenta três funções: 

 Informação: a instrução, na forma verbal ou escrita, deve permitir ao sujeito 

conhecer o objetivo da tarefa motora; 

 Atenção: a informação prestada deve contribuir para centrar ou chamar a atenção 

do sujeito para a situação prática que está ligada à tarefa a realizar; 

 Motivação: a instrução deve contribuir para a elevação e manutenção do interesse 

do aluno na prática da tarefa a realizar. 

A instrução é comum em situação de ensino de habilidades motoras, principalmente 

quando o aluno está numa fase de aprendizagem inicial. Nesta situação específica, a 

informação a fornecer, durante a instrução, deve concentrar-se sobre aspetos essenciais 

da ação a produzir, ou seja, o objetivo da tarefa, os critérios de êxito e os aspeto ou 

componentes críticas a considerar no desempenho. 

Para os mesmos autores, a apresentação de uma imagem representativa da tarefa 

a realizar permite mais facilmente atingir o objetivo do educador. A apresentação de um 

modelo, relativamente à instrução, permite ganhar tempo útil de prática, pois o que se 

pretende aprender está contido nessa exposição, que apenas terá que ser copiada pelo 

aluno. A demonstração e a instrução têm funções complementares.  

De acordo com Quina, Carreiro da Costa & Diniz (1999), o feedback pedagógico 

apresenta as funções de informação e reforço. Relativamente à função de informação, os 

autores afirmam que proporciona aos alunos informações relativas à execução e ao 

resultado do pretendido pelo professor. A função de reforço do professor, sobre o aluno, 

repercute-se na estrutura motivacional do aluno, reforçando-a ou modificando-a.  

Leça Veiga, Lousteau-Mateus, Marques & Bentes (1999) afirmam que os alunos 

consideram que os feedbacks mais importantes são: que o professor descreva o que estão 

a fazer de mal durante o tempo de prática; que o professor explique o que falta para uma 

boa prestação; que o professor dê mais encorajamentos nos exercícios mais difíceis; que 

o professor dê mais informações técnicas nos exercícios mais difíceis; que o professor 

forneça feedback verbal. Os alunos consideram menos importante: que o professor 

aproveite a prestação de um aluno para interromper a aula e mostrar à classe.  

Os autores, anteriormente referidos, concluem que os alunos atribuem uma 

importância significativa a feedback pedagógico e que as diferenças significativas entre o 



“ideal” e o “real” mostram que algumas intervenções dos professores estão aquém das 

suas expectativas. 

De seguida, serão enunciados os objetivos específicos da subárea da condução e 

as respetivas reflexões sobre o desempenho enquanto professor estagiário. Esta é 

considerada, pelo estagiário, a subárea onde reside o seu maior potencial, enquanto 

professor de EF. 

1- “Utiliza e justifica os estilos de ensino, as estruturas organizativas e os 

procedimentos de gestão da aula de forma adequada aos objetivos operacionais e 

condições de ensino, respeitando os seus princípios pedagógicos e procedimentos 

didáticos.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Ao longo do estágio pedagógico, existiu uma evolução na aplicação de diferentes 

estilos de ensino. Numa fase mais inicial, o estilo de ensino que predominava na lecionação 

das aulas era o comando. Com o avançar do ano letivo, o professor estagiário foi 

apresentando com maior frequência o estilo de ensino por descoberta guiada.  

O estilo de ensino por comando permite que os alunos estejam uma maior 

quantidade de tempo de aula em atividade motora - evidência demonstrada no relatório de 

observação das aulas filmadas do professor estagiário, onde os valores de prática 

específica dos alunos é de cerca de 76%. 

Mesmo considerando que o estilo de ensino por comando seja o estilo de ensino 

preferencial do professor estagiário, pode por vezes transparecer uma imagem de um 

professor autoritário, o que não foi a postura adotada pelo mesmo ao longo do ano letivo.  

Foi decisão do estagiário a utilização com maior frequência do estilo de ensino por 

descoberta guiada, com o avançar do ano letivo. Permitindo, assim, que os alunos 

percebessem o que tinham executado de errado, bem como o que deveriam executar para 

obter sucesso na tarefa. O facto de guiar os alunos até ao momento em que estes se 

apercebessem do que deveriam realizar e a forma como o deveriam executar, foi muito 

gratificante para o professor estagiário, pois foi possível perceber a evolução e 

compreensão que os alunos faziam dos exercícios que eram propostos e das 

aprendizagens que deveriam alcançar.  

As estruturas organizativas e a gestão do tempo de aula foi algo que o professor 

estagiário aperfeiçoou ao longo do ano letivo. Numa fase inicial do ano letivo, registou-se 
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ocasionalmente uma maior demora na transição entre exercícios. No entanto, com o 

aperfeiçoamento das práticas organizativas por parte do professor estagiário, bem como o 

constante aconselhamento do professor orientador, existiu uma evolução muito 

significativa, que permitiu a superação da dificuldade. As estratégias utilizadas para a 

obtenção de sucesso e supressão da dificuldade estiveram relacionadas com a delegação 

de tarefas de organização aos alunos, como a recolha do material no final do exercício e 

uma cuidada preparação prévia do material a utilizar durante a aula. As estratégias 

permitiram uma maior rentabilização do tempo útil de aula e levar os alunos a aprofundar 

a atividade motora específica decorrente das aprendizagens.  

A diferenciação no ensino relativamente aos diferentes grupos de níveis revelou-se 

uma tarefa por vezes muito complicada. Ocorreram situações em que foi errada a decisão 

pela formação de dois grupos de níveis diferentes, pois os exercícios previstos para alguns 

alunos realizarem, não estavam de acordo com os seus níveis de aprendizagem. O erro 

anteriormente apresentado obrigou o professor estagiário a reformular algumas das suas 

aulas, onde passou a predominar a presença de grupos de nível homogéneos.  

Com o términus do estágio pedagógico, o professor estagiário verificou que a 

melhor estratégia para a formação dos grupos era a constituição dos mesmos com níveis 

de aprendizagem homogéneos. No entanto, existiram aulas em que os constrangimentos 

da formação de grupos para as matérias de dança e ginástica acrobática, onde os alunos 

escolheram os grupos de trabalho para a apresentação de coreografias para a avaliação 

das matérias, condicionaram a formação dos grupos de trabalho para as restantes matérias 

presentes nas aulas.  

Existiram algumas aulas em que o professor estagiário utilizou a estratégia de criar 

grupos de alunos heterogéneos, onde os alunos com melhores habilidades motoras 

acompanhavam os alunos com menores habilidades, possibilitando, assim, que os alunos 

mais evoluídos ajudassem os colegas que apresentavam mais dificuldades. 

2- “Utiliza e justifica os procedimentos de informação sobre as atividades da aula de 

modo a assegurar a sua compreensão pelos alunos.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Ao longo do estágio pedagógico, foi sempre objetivo do professor estagiário 

apresentar uma instrução clara e breve para assim potencializar a atenção dos alunos e a 

compreensão do pretendido. Embora tivesse existido uma evolução positiva na execução 

do objetivo, o professor estagiário considerou que ainda era necessário uma maior 



progressão para conseguir suprimir na totalidade a dificuldade apresentada, pois existia a 

possibilidade de ocorrerem situações inesperadas, ao longo da aula, obrigando o professor 

estagiário a encontrar novas estratégias para manter a instrução clara, breve e garantindo 

sempre a atenção dos alunos.  

Durante o ano letivo, o professor estagiário, para se conseguir adaptar rapidamente 

a novas situações, utilizou a estratégia de apresentar várias formas de instrução aos 

alunos. Tanto apresentava a instrução aos alunos de forma oral, como rapidamente 

transmitia a informação através de uma demonstração, captando assim a atenção dos 

mesmos. Igualmente, a observação de outros professores nas suas aulas conferiu ao 

professor estagiário variados métodos de adaptação perante os diferentes contextos de 

aula.  

Embora a primeira estratégia, anteriormente enunciada, se apresentasse como um 

dos fatores de evolução do professor estagiário, o mesmo considera que ainda tem uma 

margem de progressão, perspetivando, por isso, uma maior variedade de soluções para 

diferentes situações que venham a ocorrer em contexto de aula, como por exemplo a 

necessidade de apresentar a sua instrução sobre os exercícios a realizar, através de 

suporte em papel com tarefas a efetuar pelos alunos.  

O bom comportamento dos alunos da turma permitiu que o professor estagiário 

transmitisse a instrução sem existirem grandes interrupções. 

A demonstração dos exercícios aos alunos foi uma das principais potencialidades 

do professor estagiário que, mesmo não sendo um expert na demonstração em todas as 

matérias, demonstrou possuir uma boa capacidade de escolha dos alunos, nos momentos 

certos, para o auxiliarem na demonstração. No entanto, sempre que considerou pertinente, 

o próprio, executou a demonstração dos exercícios. Esta foi uma estratégia utilizada ao 

longo do ano letivo que se verificou bastante positiva, na medida em que representou um 

excelente auxílio na lecionação das aulas. 

3- “Utiliza e justifica os procedimentos de acompanhamento ativo da atividade de 

aprendizagem dos alunos, nomeadamente as estratégias de observação 

/diagnóstico e formas de feedback pedagógico, obtendo elevados níveis de 

empenhamento e motivação dos alunos na aprendizagem.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 
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No acompanhamento das aprendizagens dos alunos, a maior potencialidade 

apresentada pelo professor estagiário foi a taxa de feedbacks que apresentou em aula. De 

acordo com Quina, Carreiro da Costa & Diniz (1999), o feedback é o comportamento de 

ensino mais influente na aprendizagem dos alunos, cumprindo duas funções: uma de 

informação e outra de reforço.  

A elevada taxa de feedback em aula permitiu manter elevados níveis de empenho 

dos alunos, pois estes acabaram por se sentir acompanhados e tentaram realizar sempre 

as tarefas de forma positiva. No entanto, numa fase inicial da formação no estágio 

pedagógico, o professor estagiário apresentou algumas dificuldades no fechar do ciclo de 

feedback. Quina, Carreiro da Costa & Diniz (1999) afirmam que cerca de 50% da 

informação contida nos feedbacks é perdida pelos alunos. Tendo em consideração o 

citado, o professor estagiário rapidamente foi alertado para o facto de não fechar o ciclo de 

feedback, por parte dos professores orientadores, e, desde então, manteve como seu 

objetivo a correção dessa falha. Neste sentido, foi observada uma evolução positiva na 

dificuldade apresentada, pois, com o avançar das etapas de formação, conseguiu fechar 

com maior frequência o ciclo de feedback, apresentando uma maior preocupação no 

acompanhamento do aluno após a aplicação de um feedback. 

Uma característica positiva do acompanhamento dos alunos, por parte do professor 

estagiário, foi a sua capacidade de os observar e controlar à distância, conseguindo 

inclusive fornecer uma quantidade considerável de feedbacks à distância.  

Graças à uma boa movimentação durante a aula, foi possível observar a quase 

totalidade dos alunos em todos os momentos. Este facto permitiu ter um maior controlo 

sobre a turma e, principalmente, intervir rapidamente em situações que necessitassem da 

intervenção do professor estagiário. A estratégia de observação de outros professores em 

contexto de aula revelou-se muito positiva, pois foi possível identificar e assimilar várias 

formas de movimentação que permitem ao professor ter o controlo total da turma, como a 

circulação por fora dos locais onde os exercícios estavam a ser realizados, permitindo ter 

uma visão mais global dos alunos, sem perder a capacidade de observar individualmente 

aspetos específicos da execução de cada aluno.  

Relativamente ao planeamento das aulas, estas contemplavam objetivos 

específicos para a aula e para os alunos. Foi possível, ao professor estagiário, implementar 

estratégias de ensino muito positivas, como a constante aplicação de feedback aos alunos, 

na sua maioria prescritivo. A aplicação de feedback prescritivo e a aplicação de feedback 



interrogativo conduziu os alunos a uma reflexão sobre o que iam realizando e sobre o que 

deveriam ter efetuado para uma execução correta do exercício. Este tipo de feedback foi, 

igualmente, utilizado para perceber se o aluno tinha compreendido o que tinha realizado 

de correto, verificando assim se o aluno tinha executado o exercício de forma intencional 

ou não. O acompanhamento de perto dos alunos foi outra estratégia utilizada pelo 

professor para potencializar as aprendizagens dos alunos, estratégia que vai ao encontro 

do referenciado por Siedentop (1998) que afirma que um professor eficaz supervisiona 

ativamente o trabalho dos alunos. A aplicação do estilo de ensino por comando e por 

descoberta guiada foi a mais correta nas diversas situações de ensino, o que permitiu que 

os alunos conseguissem captar as indicações e instruções, potencializando a evolução 

destes nas suas aprendizagens.  

4- “Utiliza e justifica os procedimentos de prevenção e remediação dos 

comportamentos inapropriados dos alunos, obtendo uma adequada participação 

dos mesmos nas atividades para que são solicitados durante a aula.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Ao longo do ano letivo, apenas ocorreram duas situações de comportamentos 

impróprios e ambos protagonizados pelo mesmo aluno. Estas situações nunca estiveram 

relacionadas com o professor, mas sim com os colegas e vão ao encontro do afirmado por 

Piéron (1999), que indica que os comportamentos grosseiros, para com os colegas são 

mais frequentes, em comparação, para com o professor. Estas manifestações ocorrem 

normalmente após o fracasso do aluno na execução de um exercício.  

Ambas as situações foram rapidamente resolvidas pelo professor estagiário, com 

uma repreensão aos alunos envolvidos e uma advertência para a não tolerância de 

comportamentos idênticos em situações futuras. A estratégia utilizada mostrou-se 

acertada, não existindo a necessidade de exponenciar a situação com a aplicação de um 

castigo. Ao longo do ano, o professor estagiário foi percebendo que os alunos já 

apresentavam maturidade suficiente para saberem assumir os seus erros e perceberem 

que não os podiam repetir em contexto de aula ou mesmo fora desta.  

Os momentos descritos anteriormente foram dos poucos em que o professor 

estagiário foi obrigado a assumir uma postura um pouco mais rígida para com os alunos. 

Sem dúvida que a estratégia de criação de um relacionamento positivo com os 

alunos influenciou o comportamento e a postura destes em aula, criando-se assim um bom 

clima de trabalho. Esta opção enquadra-se no preconizado por Siedentop (1998), que 
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afirma que ignorar ou tentar eliminar o sistema de interações sociais entre os alunos pode 

deteriorar o bom funcionamento da aula, sendo preferível adequar a aula para que os 

alunos consigam socializar em vez destes o realizarem durante as atividades de 

aprendizagem. 

5-  “Utiliza e justifica os 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.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A promoção de um clima de aula positivo foi uma das principais características do 

professor estagiário ao longo do ano letivo. A relação criada com os alunos foi excelente, 

o que permitiu que os alunos realizassem com empenho as tarefas propostas para a aula. 

Mesmo os alunos que menos vontade apresentavam para estarem presentes na aula e 

realizarem os exercícios acabavam por se divertir e evoluir nas suas aprendizagens.  

A estratégia principal que foi utilizada estava relacionada com a forma de diálogo 

com os alunos e, principalmente, pelo modo como eles viam o professor. Ao longo do ano 

letivo, o professor estagiário tentou que os alunos tivessem prazer na realização da aula e, 

para conseguir esse objetivo, apresentou uma postura de não obrigação na realização dos 

exercícios, mas sim que os alunos o identificassem como um professor que os 

acompanhava e estava sempre disponível para ajudá-los nas suas dificuldades.  

A criação de um bom clima de aula, através da distinção entre os momentos em 

que era dada mais liberdade aos alunos e os momentos em que o professor exigia uma 

maior concentração por parte dos alunos na execução das tarefas propostas, permitiu que 

os mesmos soubessem identificar corretamente o que lhes era permitido realizar nos vários 

contextos de aula.  

Nos momentos em que o professor estagiário informava os alunos que os exercícios 

a realizar eram fundamentais para a sua evolução, estes escolhiam efetuar os mesmos 

com empenho e dedicação. Esta circunstância, não indica que os alunos não se 

empenhavam nas restantes situações de aprendizagem, mas sim que estes, ao se 

perceberem que a tarefa específica era muito importante, acabavam por prestar mais 

atenção aos pormenores de critério de êxito da tarefa.  



As estratégias de relacionamento e de motivação dos alunos foram mantidas até 

ao final do ano letivo, o que permitiu que as aulas decorressem com alegria, fator que se 

revelou determinante para promover um clima de satisfação durante a realização das 

tarefas, por parte dos alunos, em detrimento da obrigação.  

6-  “No decurso da aula, realiza a gestão do conteúdo das tarefas de aprendizagem 

garantindo o seu ajustamento às necessidades de aprendizagens reveladas pelos 

alunos.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A experiência já adquirida, por parte do professor estagiário, na ministração de 

treinos e na lecionação das aulas, permitiu que este apresentasse uma capacidade de 

adaptação às diferentes situações de aprendizagem dos alunos.  

O professor estagiário obteve sucesso na observação dos alunos durante a 

execução das tarefas, o que lhe permitiu ajustar rapidamente os exercícios, em termos de 

variantes de dificuldade ou de facilidade, consoante a realidade de execução dos alunos.  

As estratégias de movimentação e de observação aplicadas nas aulas revelaram-

se muito positivas. Existiu um aproveitamento, por parte do professor estagiário, das 

estratégias adotadas, pelo mesmo, durante os muitos anos de arbitragem de futebol, onde 

era necessário estar perto da jogada e, ao mesmo tempo, não a influenciar, conseguindo 

sempre uma observação objetiva do que estava a ocorrer. Definitivamente, estas 

estratégias foram uma mais-valia na condução das aulas, na medida em que permitiram 

estar sempre no local onde um grupo de alunos estava a realizar um exercício e, ao mesmo 

tempo, os restantes alunos eram controlados à distância.  

7-  “Utiliza e aprecia processos de observação e de análise da sua intervenção 

pedagógica e da dos seus pares no núcleo, reportando às singularidades dos 

contextos de intervenção e aos referenciais teóricos para a intervenção pedagógica 

em Educação Física.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Sendo uma das tarefas dos professores estagiários, a visualização das aulas dos 

colegas de núcleo de estágio, era imperativo a discussão da observação feita. No final de 

cada aula, juntamente com as colegas de estágio e o professor orientador da escola, era 

realizada uma reunião onde se debatiam os aspetos positivos e menos positivos da 

prestação do professor estagiário na sua aula. Esse momento de supervisão, e restantes, 
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com a presença da professora orientadora da faculdade, foram os mais produtivos que 

ocorreram durante o estágio pedagógico, pois, ao serem identificados os aspetos positivos 

e menos positivos da prestação, mais facilmente eram interiorizadas as possíveis 

alterações ou estratégias a manter, para que a sua prestação em contexto de aula 

continuasse a evoluir positivamente.  

Ao longo das etapas de formação, o professor estagiário procurou manter um 

espírito de abertura e de aceitação das críticas por parte dos seus pares. No entanto, 

existiram momentos em que este não concordou com as críticas. Contudo, já fora do 

contexto da escola, o professor estagiário reconsiderou o seu posicionamento, acabando, 

diversas vezes, por concordar com a crítica que lhe havia sido feita, reconhecendo-a como 

uma contribuição para evoluir na sua prestação como professor.  

8- “No desenvolvimento das atividades desta área manifesta as capacidades de 

cumprimento de compromissos planeados, de cooperação com os diferentes 

intervenientes, num clima de cordialidade e respeito, de interajuda e sentido crítico, 

manifestando responsabilidade, iniciativa, criatividade e adaptabilidade.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Como já referido anteriormente, a entreajuda e amizade que existia entre os 

elementos do NEEF era enorme e, mais uma vez, o trabalho em equipa permitiu superar 

as dificuldades, sendo de destacar a ajuda fundamental por parte do professor orientador 

da escola e da professora orientadora da faculdade na superação de algumas lacunas 

apresentadas durante a prestação do professor estagiário. A estratégia de pedir opinião às 

colegas de estágio foi recorrente, tendo-se revelado uma ajuda fundamental no seu 

desenvolvimento como docente.  

3 – Área 2 – Inovação e Investigação 

Esta área de formação privilegia o desenvolvimento de competências relacionadas 

com a participação em estudos e projetos de investigação-ação estritamente ligados ao 

contexto escolar. (Faculdade de Motricidade Humana, 2014)  

Para Amaral, Moreira & Ribeiro (1996) a investigação-ação é uma metodologia 

caraterizada por uma permanente dinâmica entre a teoria e a prática em que o professor 

interfere no próprio terreno de pesquisa, analisando as consequências da sua ação e 

produzindo efeitos diretamente sobre a prática. Assim, a investigação-ação permite 

estabelecer uma relação dialética entre a teoria e a prática, integrar vários momentos de 



formação (articulação informação/conhecimento/saber e articulação formação profissional 

e pessoal), formar produtores de inovação através de uma reflexão coletiva sobre as 

práticas e facilitar a convergência de diferentes domínios disciplinares.  

De acordo com Quicy & Campenhoudt (2005), para a realização de uma 

investigação de uma problemática, devem existir sete etapas de procedimento. 

 Etapa 1: Pergunta de Partida - onde se deve formular a pergunta de partida 

respeitando as qualidades de clareza, de exequibilidade e de pertinência; 

 Etapa 2: A exploração – onde devem ser feitas as primeiras leituras sobre o tema 

de investigação e as primeiras entrevistas exploratórias; 

 Etapa 3: A problemática – onde se deve definir uma problemática; 

 Etapa 4: A construção do modelo de análise onde se deve definir as hipóteses de 

estudo e construir os conceitos, precisando as dimensões e indicadores; 

 Etapa 5: A observação – onde se deve limitar o campo de observação, conceber o 

instrumento de observação, testar esse mesmo instrumento e proceder à recolha 

de informações; 

 Etapa 6: A análise das informações – onde se deve descrever e preparar os dados 

para a análise, medir as relações entre as variáveis, comparar os resultados 

esperados com os resultados observados e procurar o significado das diferenças; 

 Etapa 7: As conclusões – onde se recapitula o procedimento e são apresentados 

os dados pondo em evidência os novos conhecimentos e as consequências 

práticas. 

De seguida serão enunciados os objetivos específicos da Área 2 – Inovação e 

Investigação e as respetivas reflexões sobre o desempenho do professor estagiário, tendo 

em conta o objetivo: 

1- “Identifica um problema do grupo/departamento/escola e argumenta a sua 

pertinência contextual (reportada à dinâmica da escola em que se integra).” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

No momento em que os elementos do núcleo de estágio tiveram os primeiros 

contactos com a escola e com o AEC, foi intenção destes perceber a existência de alguma 

situação anómala que fosse interessante de investigar. Após algumas reuniões com o 

professor orientador da escola, verificou-se que durante o ano letivo de 2014/2015 iria 

decorrer um projeto pioneiro de colaboração entre o DEF e a escola do 1º Ciclo do Ensino 
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Básico Vieira Caldas, para a lecionação de aulas da Área de Expressão e Educação Físico-

Motora (AEEFM).  

A existência do projeto partiu do pressuposto de que os professores titulares não 

lecionavam as aulas da AEEFM. Assim, os elementos do NEEF consideraram pertinente 

investigar as motivações das professoras titulares para a não lecionação das aulas do 

AEEFM. 

Esta temática foi considerada pertinente para ser investigada, porque o 

desenvolvimento motor dos alunos é influenciado negativamente pela não lecionação do 

AEEFM, levando a que uma quantidade considerável de alunos atinja o quinto ano de 

escolaridade sem apresentar as destrezas básicas consolidadas (correr, saltar, lançar e 

agarrar objetos). O facto destas destrezas básicas não estarem consolidadas exige, dos 

professores do segundo ciclo do ensino básico, a necessidade da consolidação das 

destrezas antes de prosseguir com o ensinamento das matérias previstas no PPA para o 

quinto ano de escolaridade. Obrigando assim a que o professor lecione as matérias do 

quinto ano de escolaridade, de uma forma mais célere, colocando em risco as 

aprendizagens dos alunos nas matérias.  

Tendo em consideração o interesse demonstrado pelos elementos do NEEF e por 

alguns professores do DEF, em perceber as motivações que as professoras titulares 

apresentavam para a não lecionação da AEEFM, foi decisão dos elementos do NEEF 

desenvolver, o seu trabalho na área 2, na investigação da descoberta das motivações das 

professoras titulares. 

Refletindo sobre a escolha que os elementos do núcleo de estágio fizeram, o 

professor estagiário considera que esta foi a mais acertada, pois as repercussões da não 

lecionação do AEEFM no desenvolvimento dos alunos é comprometedora e a descoberta 

das motivações das professoras do primeiro ciclo para a não lecionação do bloco contribuiu 

para formulação de propostas para a resolução do problema.  

2-  “Concebe um processo integrado de caracterização do problema com recurso a 

um quadro teórico de referências válido, identificando e justificando as decisões de 

ordem metodológica, nomeadamente os processos de recolha e tratamento de 

informação.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 



Através do trabalho desenvolvido nas aulas da disciplina de Investigação 

Educacional, foi possível caracterizar, de uma forma concreta, a problemática de 

investigação.  

De acordo com a bibliografia encontrada como referência para o estudo da 

problemática, os motivos principais para a não lecionação das aulas da AEEFM no 1º ciclo 

estão relacionadas com a falta de recursos físicos e materiais, a falta de formação dos 

professores primários na área da EF, a ausência da prática de atividade física dos 

professores primários e as experiências vivenciadas pelos mesmo enquanto alunos de EF.  

De acordo com Morgan & Hansen (2007), 76% dos professores considerava que 

obtivera uma formação inadequada e que necessitavam de mais formação profissional na 

área da disciplina de EF. Elliot, Attencio, Campbell & Jesse (2013), relataram que 23% dos 

professores inquiridos, no seu estudo, afirmavam que a sua formação académica foi 

inapropriada ou muito inapropriada na área da disciplina de EF. 

Rainer et al (2012) indicam que a maioria dos inquiridos, no seu estudo, afirmavam 

que os recursos físicos não eram os melhores para a lecionação da disciplina de EF. Já 

Morgan & Hansen (2007) afirmam que os recursos inadequados podem surtir um efeito 

negativo na motivação dos professores para a lecionação da disciplina de EF no ensino 

primário. 

Para Curry (2012) muitos professores do 1º ciclo do ensino básico não se veem 

como bons modelos na disciplina de EF pois não são fisicamente ativos.  

Morgan & Bourke (2008) concluíram que os professores do 1º ciclo do ensino básico 

que eram menos ligados ao desporto e à atividade física reportaram menos experiências 

positivas na disciplina EF enquanto alunos e sentem-se menos confiantes e competentes 

nas suas capacidades de ensino dos conteúdos da disciplina de EF.  

Tendo em consideração a bibliografia anteriormente apresentada, a reflexão por 

parte do professor estagiário permitiu-lhe concluir que a temática é de extrema importância 

para todos os professores de EF. O facto de os alunos não terem contacto com a disciplina 

de EF no 1º ciclo do ensino básico condiciona o seu desenvolvimento e condiciona as 

aprendizagens nas aulas de EF no 2º ciclo do ensino básico.  

Ao longo do processo de pesquisa bibliográfica, o professor estagiário apresentou 

alguma dificuldade. Esta situação ocorreu pelo facto de ter sido contemplado um número 

significativo de variáveis no estudo. No entanto, e aproveitando as aulas de Investigação 
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Educacional, foi possível encontrar a bibliografia mencionada anteriormente. Durante o 

processo de procura de bibliografia adequada, o professor estagiário desenvolveu a 

capacidade de realizar uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados de referência na 

área da EF. 

A definição do tipo de instrumento de recolha de dados, foi uma escolha 

relativamente fácil, tendo esta recaído num questionário de resposta através de uma escala 

de Likert. No entanto, e após a escolha do tipo de instrumento, surgiu a grande dificuldade 

na construção das questões/afirmações, presentes no questionário para compreender as 

motivações para os professores do 1º ciclo do ensino básico não lecionarem a AEEFM. A 

principal preocupação, durante a criação das premissas, era que estas fossem de fácil 

compreensão.  

Refletindo sobre o processo de criação do questionário e após a aplicação do 

mesmo concluiu-se que, mesmo tendo em conta a preocupação dos professores 

estagiários de criação de premissas de fácil compreensão, durante a aplicação dos 

questionários existiram algumas dúvidas por parte dos professores do 1º ciclo do ensino 

básico na interpretação das questões. Esta situação deve ser considerada em futuros 

estudos, pois a criação de uma questão de forma pouco explícita pode conduzir a erros de 

interpretação por parte dos inquiridos, levando a respostas incorretas e condicionando a 

validade dos resultados finais da investigação. 

O professor estagiário limitou-se a enunciar a variável que deveria ser avaliada, 

tendo, depois, as colegas de estágio criado a premissa com uma linguagem adequada e 

compreensível para todos os inquiridos.  

3- “Aplica os procedimentos de objetivação do problema garantindo as suas 

qualidades gerais de validade e fiabilidade.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Relativamente a este terceiro objetivo, o questionário a ser utilizado como 

instrumento de recolha de dados foi validado, possibilitando a perceção se este era 

ajustável para ser aplicado como instrumento de recolha de dados sobre a problemática 

em estudo. O número de professores do 1º ciclo do ensino básico que foram solicitados 

para validar o questionário foi reduzido. Devido ao período de interrupção letiva do Natal, 

apenas foi possível pedir a uma docente que respondesse ao questionário. Infelizmente 

não foi possível aplicar o questionário a mais professores do 1º ciclo, o que deveria ter 

ocorrido. 



No entanto, a opinião da referida professora foi muito positiva, afirmando que o 

questionário estava muito direto, de fácil compreensão. Apesar das considerações 

positivas da professora que ajudou a validar o questionário, e como já mencionado 

anteriormente, alguns dos professores inquiridos para a realização do estudo tiveram 

algumas dificuldades de interpretação de algumas perguntas.  

Das tarefas realizadas pelos elementos do núcleo de estágio, a aplicação dos 

questionários aos professores do 1º ciclo do ensino básico não decorreu como havia sido 

previsto. O facto de nem sempre ser possível encontrar um horário compatível, entre os 

professores estagiários e os professores do 1º ciclo do ensino básico, para se realizar a 

aplicação dos questionários, obrigou a que alguns professores titulares preenchessem os 

questionários sem a presença dos professores estagiários. Esta situação pode ter 

condicionado as respostas dadas pelos professores do primeiro ciclo, tendo em 

consideração que foram apresentadas dúvidas por outros professores durante o 

preenchimento dos questionários, quando os professores estagiários estiveram presentes.  

Refletindo sobre todo o processo de aplicação dos questionários, o professor 

estagiário considera que deveria ter existido um maior acompanhamento durante o 

preenchimento dos mesmos. Em situações futuras, deverá existir um acompanhamento 

constante, dos inquiridos, por parte dos elementos do núcleo de estágio, com o objetivo de 

evitar que surjam novamente situações de dúvida.  

4-  “Propõe um conjunto integrado de soluções válidas para a superação do problema 

identificado.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

A solução de melhorar as condições físicas das escolas do primeiro ciclo para a 

lecionação das aulas do AEEFM não depende das escolas mas sim dos municípios, pois 

são estes que têm a seu cargo a melhoria dos recursos físicos das escolas do 1º ciclo do 

ensino básico. Tendo em consideração o panorama de crise económica em que Portugal 

vive, influenciada pelos cortes governamentais, que automaticamente influenciam os 

orçamentos das autarquias, é convicção do professor estagiário que embora, a melhoria 

dos recursos físicos, seja a maior necessidade para a lecionação do AEEFM, esta medida 

é de difícil execução.  

A solução proposta de criação de novas metodologias de trabalho está influenciada 

pela organização macro do sistema educativo português, ou seja, seria necessário rever o 
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programa curricular do 1º ciclo do ensino básico de forma a encontrar-se uma solução que 

permitisse a interligação das várias áreas de intervenção.  

A proposta de uma maior oferta de formação contínua na área da EF é uma das 

mais viáveis, no entanto, está dependente da oferta formativa por parte das instituições de 

ensino universitário, que nem sempre apresentam propostas de formação. 

O alargamento do projeto formativo, do primeiro ciclo do ensino básico, criado pelo 

professor orientador da escola, é a proposta de execução mais viável. Contudo, depende 

da existência, ou não, de disponibilidade de horas curriculares para projetos escolares, 

pelo que é necessário que a direção do AEC atribua as referidas horas ao projeto, 

viabilizando a sua continuidade 

5- “Organiza e avalia uma sessão de apresentação do estudo à comunidade escolar, 

mobilizando a participação ativa dos participantes na sua discussão.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Os elementos do NEEF organizaram uma boa sessão de apresentação do estudo 

à comunidade escolar, tendo providenciado uma sala com todas as condições para acolher 

todos os participantes.  

O feedback dos participantes foi muito positivo, quer na pertinência da investigação, 

quer nas condições apresentadas para a realização da sessão e, sobretudo, na forma de 

apresentação da sessão por parte dos professores estagiários.  

A sessão contou com a presença de vários convidados que deram a sua perspetiva 

sobre a temática estudada, desde professores universitários especialistas na temática, ao 

testemunho de uma professora do 1º ciclo do ensino básico que está envolvida no projeto 

do DEF.  

A interação entre os vários intervenientes, após a apresentação do estudo, foi 

intensa e elucidativa, onde ficou explicito a importância da lecionação da AEEFM nos 

alunos do 1º ciclo do ensino básico.  

6- “Realiza a sessão de apresentação do estudo garantindo a compreensão da sua 

oportunidade e dos procedimentos encetados e propostas realizadas.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 



Como já referido anteriormente, a sessão decorreu num espaço confortável e 

adequado ao evento, garantindo a todos os participantes as melhores condições para 

partilhar perspetivas, discutir as conclusões do estudo e apresentar propostas de solução 

da problemática.  

No final da sessão, após conversas informais com os participantes, foi percetível 

que os mesmos tinham compreendido todo o estudo e que o consideraram muito pertinente 

para a realidade da disciplina de EF e do desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos do 

primeiro ciclo do ensino básico.  

7- “No desenvolvimento das atividades desta área manifesta a capacidade de 

cooperação com os diferentes intervenientes, num clima de cordialidade e respeito, 

de interajuda e sentido crítico, manifestando responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade.” 

De novo, saliente-se que os elementos do NEEF trabalhavam bem em equipa, cada 

um sabia o que deveria realizar, no entanto, com o aproximar da sessão de apresentação, 

foram surgindo algumas divergências na idealização da estrutura de apresentação dos 

resultados obtidos. Após o aconselhamento dos professores orientadores, chegou-se a um 

consenso sobre a forma de apresentação dos resultados.  

Mesmo tendo em consideração algumas discórdias de último momento, no que diz 

respeito à apresentação da sessão, os professores estagiários demonstraram um grande 

profissionalismo, pois não deixaram que as suas divergências influenciassem 

negativamente a sessão de apresentação do estudo de investigação.  

Durante o restante período destinado ao processo de elaboração do estudo 

científico existiu um clima de cordialidade, interajuda, responsabilidade, iniciativa, 

criatividade e adaptabilidade de todos os elementos do NEEF.  

4 – Área 3 – Participação na Escola 

Para Carvalho (2015), o desporto escolar é uma atividade pouco referida pelos 

responsáveis e, estranhamente, só diz respeito a uma percentagem muito reduzida dos 

alunos (13%). Ao desporto escolar é atribuído um valor educativo essencial dentro da 

escola, mas a sua prática está arredada da grande maioria dos alunos e da própria 

instituição, ao integra-la como uma das suas atividades educativas. 
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O mesmo autor considera que o desporto escolar é um “apêndice” incómodo, sendo 

meramente tolerado dentro do ministério, que o tem de aceitar, devido às recomendações 

internacionais. No entanto, apresenta-se como um atividade completamente diferente 

daquelas que, dentro da escola, constituem o essencial das preocupações do sistema de 

ensino, obedecendo a uma lógica completamente diferente das outras atividades 

escolares. O desporto escolar mantém a sua existência devido ao esforço dedicado dos 

professores de EF.  

O autor considera ainda que o desporto escolar vive, no presente, uma situação 

complexa, cujo seu desenvolvimento vai depender, como é natural, da forma como o 

processo educativo vai evoluir nas escolas portuguesas.  

A área de formação do professor estagiário relativa à participação na escola 

contemplou duas vertentes. (Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

 A conceção e dinamização de atividades de Desporto Escolar ou de atividade de 

enriquecimento curricular de caráter sistemático; 

 A conceção, implementação e avaliação de uma atividade de dinamização da 

escola. 

O AEC e principalmente a ES3CC apresentava uma grande variedade de Núcleos 

de Desporto Escolar (NDE) de desportos coletivos e individuais, ao todo são vinte NDE de 

onze modalidades. Nos desportos coletivos, foi notória uma maior ênfase no voleibol, 

devido à enorme participação por parte dos alunos nesta modalidade. Nos desportos 

individuais não existia uma modalidade que se evidenciasse perante as outras, sendo o 

número de participantes nas modalidades individuais muito idêntico. Numa fase inicial do 

ano, a modalidade de ténis de mesa registou uma grande participação por parte dos alunos 

do AEC, a qual, infelizmente, foi diminuindo com o avançar do ano letivo.  

No início do ano letivo, o professor estagiário tomou a decisão de escolher o NDE 

de escalada e multiactividades, pela oportunidade de desenvolver as suas competências 

nas várias modalidades que integravam os dois NDE e pelo seu gosto pessoal por 

modalidades outdoor. A professora responsável pelo NDE de ténis de mesa, devido ao 

número elevado de alunos nos treinos, questionou os professores estagiários se estavam 

disponíveis para a auxiliar nos treinos e dois dos professores estagiários acederam ao 

pedido (incluindo o professor estagiário). 



Foi decisão dos elementos do NEEF, a criação de dois projetos novos de atividades 

de dinamização na escola – Páscoa Desportiva e Peddy Paper da Família. As referidas 

atividades conseguiam abranger duas das áreas de formação pedagógica. A área 3 – 

Participação na Escola e a área 4 – Relação com a Comunidade, pois seriam atividades 

dinamizadas na escola que envolveriam toda a comunidade escolar. 

Para além da criação destes projetos, os professores estagiários sabiam que iriam 

ficar responsáveis pela dinamização da atividade – Dia do Voleibol. 

De seguida serão enunciados os objetivos específicos da Área 3 – Participação na 

Escola e as respetivas reflexões sobre o desempenho do professor estagiário nos 

respetivos objetivos. 

1- “Participa ativamente na coadjuvação do planeamento e avaliação da atividade de 

treino de um núcleo de Desporto Escolar ou de uma atividade física alternativa de 

caráter sistemático (ocorrência semanal ao longo do ano).” 

O professor responsável pelo NDE de escalada e multiactividades tinha a seu cargo 

o planeamento dos treinos, contando com o auxílio do professor estagiário.  

Este objetivo foi o menos positivo na prestação do professor estagiário, pois o 

planeamento anual do NDE de escalada estava condicionado pelas escolhas do professor 

responsável, relativamente às competições em que os alunos iriam participar. A decisão 

só foi tomada na fase final do primeiro período letivo, o que tornou a planificação muito 

difícil. O planeamento inserido no projeto da área 3, só apresentado no final do 1º período, 

resultou do contacto estabelecido com o professor responsável, durante a fase final desse 

período letivo. Sob sua orientação, foi possível ao professor estagiário aprender as 

estratégias para a realização de um planeamento geral, tendo em conta a participação em 

todas as competições.  

O conteúdo do planeamento teve em consideração a evolução dos alunos na 

técnica de subida e no desenvolvimento das capacidades física, de força, resistência 

muscular e agilidade, permitindo que estes conseguissem melhorar as suas performances 

em competição. Sobre esta situação, o professor estagiário considerou que deveria ter 

questionado mais vezes o professor responsável sobre os seus métodos de planeamento 

e aplicação do mesmo ao longo do ano letivo.  



47 

Os alunos que participaram nas competições obtiveram resultados muito positivos, 

onde, inclusive, um obteve o segundo lugar a nível local nos campeonatos de desporto 

escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira. 

Todas as tarefas administrativas inerentes aos treinos do NDE estavam a cargo do 

professor responsável, desde o controlo de presenças, à recolha das autorizações dos 

encarregados de educação. A preparação dos treinos foi sendo partilhada pelos dois 

professores, incluindo a montagem das vias da parede de escalada e a verificação das 

condições de segurança, nomeadamente, se os alunos estavam corretamente equipados 

para realizar as tarefas do treino. 

O NDE de escala apresentava muito boas condições para a prática da modalidade, 

podendo os alunos usufruir de uma das maiores e melhores, paredes de escalada 

existentes na área de Lisboa. No entanto, a participação dos alunos neste NDE é um pouco 

reduzida, seria aconselhável uma maior dinamização e apresentação do NDE de escalada 

no AEC para assim incentivar mais alunos a participar no mesmo e conhecerem a 

modalidade. Um exemplo seria a demonstração de uma atividade de escalada para os 

alunos da escola, para estes verificassem como se desenvolve e pratica a modalidade.  

2-  “Participa ativamente na coadjuvação da condução da atividade de treino de um 

núcleo de Desporto Escolar ou de uma atividade física alternativa de caráter 

sistemático (ocorrência semanal ao longo do ano) ”. 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Relativamente a este segundo objetivo, a participação do professor estagiário nos 

treinos foi muito positiva, tendo ministrado muitos dos treinos, sozinho, por ausência do 

professor responsável. Nesses momentos de treino em que o professor responsável não 

se encontrava presente, existiu sempre uma supervisão pelo professor orientador da 

escola ou por outro professor do DEF. 

A evolução do professor estagiário desde o início do acompanhamento do NDE foi 

muito positiva, porque existiu uma intervenção direta no treino, usufruindo de uma 

autonomia total na indicação dos exercícios a realizar pelos alunos. No entanto, a falta de 

bases no que concerne ao acervo de exercícios para aplicação nos treinos, por parte do 

professor estagiário, representou um constrangimento. Existiu uma evolução positiva nesta 

dificuldade, contudo, ainda existe uma margem de progressão muito grande para a criação 

de exercícios completos, que criem dificuldades aos alunos mais hábeis na subida das vias 

mais complexas da parede de escalada. 



Refletindo sobre as tarefas realizadas pelo professor estagiário, este considerou 

que deveria ter apresentado uma postura mais pró-ativa na busca de conhecimento junto 

do professor responsável pelo NDE, ou, então, através da consulta de bibliografia 

especializada na modalidade. Ainda assim, considerou que a sua evolução na modalidade 

foi notória, aquando da ausência do professor responsável pelo NDE, uma vez que obrigou 

a procurar soluções imediatas para a realização do treino para os alunos. 

3-  “Concebe, implementa e avalia uma ação de intervenção adaptada às 

características e às necessidades específicas da escola.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Este terceiro objetivo específico da área 3 indicava que o professor estagiário 

deveria conceber, implementar e avaliar uma ação de intervenção na escola. Ao longo do 

estágio foram realizadas as atividades do Dia do Voleibol, no dia vinte e dois de janeiro, e 

a Páscoa Desportiva, de vinte e três a vinte e sete de março.  

A atividade do Dia do Voleibol correspondia ao torneio de competição de voleibol 

entre as várias turmas da escola. A organização da atividade foi da responsabilidade dos 

elementos do NEEF, com o auxílio do professor orientador da escola e um dos 

responsáveis pelo NDE de voleibol. A experiência do professor orientador, na organização 

de torneios anteriores foi fundamental na construção do quadro competitivo.  

A criação do cartaz de divulgação do torneio, foi uma das responsabilidades do 

professor estagiário, tendo sido apresentado dentro da data prevista e com a aprovação 

por parte do professor orientador da escola, bem como dos outros professores do DEF.  

Não foram sentidas grandes dificuldades na criação do cartaz, pois esse é um tipo 

de tarefas que realiza com bastante agrado. A conceção do cartaz partiu das várias 

opiniões apresentadas pelos professores do DEF, cujas sugestões permitiram tornar o 

cartaz mais atrativo.  

Para a execução bem sucedida da tarefa acima descrita, o professor estagiário 

decidiu utilizar como estratégia a consulta da professora do DEF que normalmente cria os 

cartazes de todas as atividades organizadas pelo DEF, uma vez que possuía informações 

fundamentais para criar um cartaz diferente dos que já haviam sido criados para as edições 

anteriores do torneio, pois tinha conhecimento de como haviam sido criados esses 

cartazes, evitando assim a criação de um que repetisse as mesmas características.  
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Durante o dia do torneio, os elementos do núcleo de estágio desenvolveram um 

trabalho excecional, ficando cada um responsável por uma área específica do torneio. 

Nesta iniciativa, o professor estagiário, ficou encarregue da logística do torneio, como o 

controlo dos jogos que se desenvolviam nos campos e preparação dos mesmos. Devido à 

vasta experiência do professor estagiário na organização de eventos do mesmo género, 

este foi aplicando as estratégias que, normalmente, utilizou em situações similares: 

antecipando toda a logística inerente aos jogos, tendo todo o material necessário ao jogo 

pronto a ser utilizado e colocando as equipas perto do campo onde iriam disputar o seu 

jogo. Com estas estratégias, foi possível evitar que fosse perdido muito tempo entre os 

jogos, garantindo a realização dos mesmos dentro do horário previsto.  

A prestação do estagiário na organização do torneio foi positiva, no entanto, e como 

em qualquer organização de eventos, existe sempre espaço para melhorias. Um aspeto 

que deve ser melhorado está relacionado com o facto de existirem muitos alunos à volta 

da mesa da organização. Sendo este o responsável pela logística, deveria ter criado uma 

estratégia para evitar que os alunos fossem constantemente incomodar as colegas de 

estágio, com perguntas sobre a classificação ou quando é que jogavam novamente. Uma 

sugestão para evitar este tipo de situação é a mudança do local da mesa da organização 

para a galeria no piso superior do pavilhão, ou então, colocar barreiras à frente da mesa 

para evitar que os alunos se aproximem desta.  

Na sua generalidade, a atividade Dia do Voleibol foi um sucesso, pois foi possível 

observar não só o espírito competitivo que os alunos aplicavam nos jogos que disputavam, 

mas também o espírito de camaradagem e convívio existente em redor dos mesmos. Esta 

atividade permitiu que os alunos desenvolvessem as suas habilidades desportivas e as 

suas capacidades sociais.  

A atividade Páscoa Desportiva foi um grande projeto que requereu um envolvimento 

intenso e exigente por parte dos elementos do NEEF, devido à sua complexidade. Saliente-

se que foram respeitadas todas as fases obrigatórias até à implementação. 

A primeira fase foi a idealização do projeto, como todos os elementos do NEEF 

apresentavam uma longa experiência na dinamização de colónias de férias, seria natural 

que uma das ideias que surgisse, estivesse relacionada com a possibilidade de permitir 

aos alunos da escola um conjunto de atividades relacionadas com desporto, dentro do 

espírito de uma colónia de férias. A ideia essa que foi rapidamente acolhida por todos os 

elementos do núcleo de estágio.  



A fase seguinte foi a apresentação da ideia do projeto ao DEF, onde fomos 

surpreendidos negativamente pela pouca aceitação da proposta por parte de alguns 

professores. Existiram, inclusive, professores que demonstraram desinteresse no projeto, 

possivelmente com o receio que o projeto em causa, lhes trouxesse uma carga acrescida 

de trabalho. Contudo, foi-lhes então explicado, que os mesmos não teriam de trabalhar no 

projeto e que este ficaria todo a cargo dos NEEF.  

A atitude dos professores que demonstraram a sua indisponibilidade para a 

realização do projeto evidencia uma lamentável realidade - alguns professores de EF não 

se preocupam em criar estratégias para dinamização de atividades extracurriculares 

relacionadas com a prática de atividade física, que permitam a demonstração os seus 

benefícios físicos, cognitivos e sociais para os alunos, limitando a sua atividade profissional 

à lecionação de aulas de EF. Felizmente, a maioria dos professores do DEF concordaram 

com a realização da atividade.  

A disciplina de EF vive momentos conturbados, tendo em conta toda as restrições 

impostas pelo Governo Português, devendo todos seus profissionais/docentes trabalhar 

para devolver o estatuto à disciplina, reconhecido internacionalmente através de vários 

estudos científicos. 

O passo seguinte foi a criação do projeto para posteriormente ser apresentado à 

direção do AEC. Tendo em consideração que a turma do professor estagiário era do curso 

de Artes, foi sugerida pelo mesmo, após conversa com o professor responsável pela 

disciplina de Desenho, a possibilidade de os alunos criarem o logotipo para o projeto. A 

ideia foi aceite por todos os elementos do NEEF, verificando-se assim a possibilidade para 

a criação de uma atividade interdisciplinar dentro do curso de artes. A ideia foi aceite como 

um bom desafio, pelo professor da disciplina de desenho, tendo sido um grande sucesso 

entre os alunos. Após a apresentação dos vários desenhos a concurso, foi escolhido o 

desenho de uma aluna da turma G, do 12º ano de escolaridade. 

A fase seguinte foi a criação do projeto e a sua apresentação à direção do AEC, o 

qual foi aceite. 

Embora tivessem sido realizados alguns contactos com professores da FMH e com 

alguns colegas de curso para ajudarem na dinamização da atividade, só após a 

confirmação por parte da direção é que foi possível formalizar os convites para a 

participação destes professores na dinamização da atividade.  
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Existiram algumas preocupações nos dias que antecederam a realização da 

atividade, pois verificou-se a indisponibilidade, de alguns professores, que se tinham 

comprometido a colaborar na atividade. No entanto, graças a um grande esforço do 

professor estagiário, foi possível encontrar professores substitutos e, assim, manter a 

dinamização de todas as modalidades previstas.  

O cartaz de divulgação da atividade ficou, novamente, a cargo do professor 

estagiário, que apresentou um cartaz dinâmico e expressivo das atividades presentes na 

semana da Páscoa Desportiva.  

A divulgação nas escolas do agrupamento foi realizada através de cartazes e 

informação transmitida oralmente junto dos vários NDE. No entanto, não foi atingido o 

número de inscrições pretendidas pelos organizadores, embora tenham existido cinquenta 

e duas inscrições, o que representa um número considerável de participantes. 

No final da atividade, o professor estagiário considerou que poderia ter existido uma 

maior divulgação nos espaços da escola. Uma estratégia possível a adotar seria a 

colocação de mais cartazes por todos os espaços da escola e não apenas concentrar, a 

sua afixação, na zona do bar e do pavilhão gimnodesportivo.  

Durante a realização da atividade, a entreajuda dos elementos do núcleo de estágio 

foi evidente, cada um sabia o que deveria fazer e, sempre que tinha possibilidade, ajudava 

os colegas.  

É de notar que, felizmente, não ocorreram situações problemáticas durante a 

realização da atividade e os alunos adoraram todas as modalidades que realizaram. O 

feedback destes e de alguns encarregados de educação foi muito positivo. Os professores 

que ajudaram a dinamizar as modalidades tiveram, igualmente, feedbacks muito positivos 

e todos concordaram que este tipo de atividades era muito importante na criação de hábitos 

de vida saudáveis e na prática regular de atividade física por parte dos alunos. Alguns 

alunos questionaram se no próximo ano existiria novamente uma atividade semelhante, 

pois tinham gostado imenso e pretenderiam repetir. 

As modalidades escolhidas para a dinamização da atividades decorreram do facto 

de as mesmas não serem as mais praticadas pelos alunos do AEC. As privilegiadas foram: 

o andebol, o goalball, o tag-rugby, a luta olímpica, o taekwondo, os desportos de deslize 

(surf/skate), o judo, os desportos outdoor (escalada/slide/tirolesa/paralelas), capoeira e 

voleibol. Embora a modalidade de voleibol seja uma das mais praticadas no AEC, os 



organizadores tiveram em consideração que a dinamização da modalidade iria ficar ao 

cargo de um professor especialista. Assim, consideraram que a presença da modalidade 

iria ser muito proveitosa para os participantes, principalmente pela quantidade de alunos 

inscritos, que pertenciam aos vários NDE de voleibol.  

O maior objetivo, como já referido anteriormente, foi ter sido possibilitado aos alunos 

um contacto com modalidades que muitos desconheciam e, assim, permitir-lhes a 

exploração de novas realidades desportivas. 

A nível pessoal, o professor estagiário conseguiu evoluir nas suas competências 

profissionais na organização de eventos e dinamização de atividades relacionadas com a 

atividade física.  

Refletindo sobre as tarefas desempenhadas na criação, organização e 

implementação desta atividade, o professor estagiário considerou que foi um trabalho bem 

conseguido, no entanto, deveria melhorar a estratégia que utilizou para a recolha das 

inscrições dos alunos. Como estratégia futura, para melhorar a forma de recolha das 

inscrições dos alunos, seria desejável que as mesmas fossem entregues no pavilhão 

gimnodesportivo, em vez de entregues aos professores dos vários NDE que, 

posteriormente, as entregavam aos elementos do NEEF.  

4- “No desenvolvimento das atividades desta área manifesta a capacidade de 

cooperação com os seus pares, num clima de cordialidade e respeito, de interajuda 

e sentido crítico, manifestando responsabilidade, iniciativa, criatividade e 

adaptabilidade.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Este quarto e último objetivo foi alcançado de uma forma muito positiva, pois, 

felizmente, o relacionamento mantido com o professor responsável pelo NDE de escalada 

e com as colegas professoras estagiárias foi excelente, o que permitiu desenvolver um 

trabalho de muito boa qualidade, sempre num clima de mútua cooperação. 

Foi possível observar a confiança do professor responsável pelo NDE de escalada 

no professor estagiário, pois conferiu-lhe por diversas vezes a condução dos treinos do 

NDE, nos quais o professor estagiário apresentou a responsabilidade necessária para 

realizar a tarefa. Relativamente à organização, implementação e dinamização da atividade 

Páscoa Desportiva, a entreajuda entre os elementos do NEEF foi notória, pois foi possível 

observar que todo o trabalho inerente à atividade foi realizado dentro dos prazos 
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estabelecidos e com os elementos do NEEF a trabalharem em conjunto para conseguir o 

cumprimento das datas. 

5 – Área 4 – Relação com a Comunidade 

O principal objetivo desta área é que o professor estagiário desenvolva 

competências que lhe permitam compreender a importância da relação escola-meio e 

promover iniciativas de abertura da escola à participação na e da comunidade. (Faculdade 

de Motricidade Humana, 2014) 

É fundamental que exista um trabalho de introdução do modelo participativo de 

colaboração dos pais/encarregados de educação, para que as famílias possam ser 

encaradas como parceiros e assim poderem cooperar com as escolas. (Marques, 1994) 

Owen Heleen, citado por Marques (1997), afirmou que o modelo de participação 

dos pais na escola tem 5 níveis de envolvimento: 

 Participação na tomada de decisões; 

 Coprodução (abarca todo o tipo de atividades) na escola ou no lar que contribuem 

para melhorar as aprendizagens dos alunos; 

 Defesa dos pontos de vista e a pressão exercida sobre quem toma decisões pode 

ser de dois tipos: pressão exercida individualmente e pressão exercida por grupos 

de pais organizados; 

 Apoio às escolas pressupõe a organização de esforços conjuntos, de pais e 

professores, para melhorar a escola e criar estruturas de apoio aos alunos; 

 A educação de pais como forma de auxílio aos filhos em casa. 

Existem vários obstáculos ao relacionamento das escolas com as famílias. 

(Marques, 1997) 

 A legislação não contempla representantes dos pais nos órgãos de gestão da 

escola. Algo que, neste momento, já foi retificado, pois os pais já têm representação 

nos órgãos de gestão da direção dos agrupamentos de escola; 

 A formação de professores não favorece a compreensão de estratégias de 

colaboração escola/famílias, nem o conhecimento dos resultados dos estudos 

sobre o assunto; 

 A tradição centralista da escola portuguesa criou hábitos e atitudes de passividade 

nas famílias e nos professores; 



 Os diretores de turma não têm formação específica para se relacionarem com as 

famílias, nem a redução da carga horaria letiva é suficiente para o cumprimento das 

suas atribuições pedagógicas. 

Anne Henderson, citada por Marques (1997), indicava como estratégias para 

conseguir o envolvimento dos pais na vida escolar, as seguintes premissas: 

 Todo o clima da escola deve ser aberto e amistoso relativamente aos pais, com a 

criação de condições para que os pais se sintam bem-vindos à escola. A marcação 

de reuniões periódicas entre a direção da escola e os pais, pode ser uma das 

estratégias; 

 A comunicação com os pais deve ser frequente e nos dois sentidos, com a direção 

da escola a fornecer dados de interesse dos pais. Os professores deverão marcar 

reuniões periódicas com os pais para discutir os problemas da escola e seus dos 

educandos. Os professores deverão enviarem, com regularidade relatórios aos 

pais, sobre o aproveitamento dos seus filhos; 

 Os pais devem ser encarados como colaboradores do processo educativo e ser 

informados quando necessário, por parte dos professores, de comportamentos 

menos comuns dos alunos; 

 A direção da escola deve promover ativamente a participação dos pais, 

encorajando todos a aderirem aos programas de envolvimento; 

 A escola encoraja a participação voluntária dos pais. 

Marques (1997) indicou várias estratégias para o envolvimento dos pais na vida 

escolar: 

 Formação de diretores de turma, através de formações sobre a temática de “A 

escola e os pais” ou “A escola e a comunidade”; 

 Os professores deverão realizar visitas periódicas à comunidade onde os seus 

alunos estão inseridos. Aconselhando os pais, auxiliando-os no apoio aos estudos 

dos seus filhos, interagindo, nomeadamente, nos trabalhos escolares feitos em 

casa; informar os pais sobre os progressos e dificuldades dos alunos; fazer 

educação de pais; 

 A criação de uma sala de pais, onde estes possam reunir entre pares e possam 

discutir estratégias e criar projetos de melhoramento do projeto educativo da escola; 

 Permitir que os pais sejam ouvidos na tomada de decisões da escola. 
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Apenas 26% do total dos pais/encarregados de educação têm uma presença 

assídua na vida escolar. As justificações que têm sido apresentadas para a ausência na 

vida escolar prendem-se com o horário incompatível, a confiança/autonomia no educando 

e a falta de tempo.  

É necessário chamar os pais/encarregados de educação à escola, pois a sua 

presença é fundamental na promoção do sucesso educativo dos seus educandos. (Santos, 

et al., 2003).  

Segundo Davies (1994), uma das formas de o alcançar diz respeito ao 

estabelecimento de parcerias pais-comunidade-escola, princípio que se baseia no 

pressuposto de que as famílias, as comunidades e as escolas têm uma responsabilidade 

partilhada e sobreposta no que se refere ao desenvolvimento escolar e social das crianças. 

A criação de programas de sucesso pressupõe uma abordagem diversificada e 

abrangente. Para tal, existe nas escolas uma larga variedade de atividades e serviços 

concebidos para os diferentes segmentos da população escolar e da comunidade, cobrindo 

as seis categorias desenvolvidas por Joyce Epstein (1991): 

 Apoio às famílias para que possam cumprir as suas obrigações básicas; 

 Comunicação entre a escola e a família; 

 Envolvimento de membros da família nas atividades escolares, participando com 

trabalho voluntário, como auxiliares, mentores ou apoios em atividades de 

supervisão, complemento curricular; 

 Envolvimento em atividades de aprendizagem desenvolvidas em casa; 

 Participação na tomada de decisão, nas estruturas de gestão escolar e em grupos 

de pressão; 

 Intercâmbio entre a escola e as outras organizações da comunidade ou com 

instituições ou serviços com intervenção na comunidade.  

O cargo de Diretor de Turma (DT) apresenta competências específicas, sendo 

fundamental que o professor estagiário as domine. De acordo com o regulamento interno 

da escola (Agrupamento de Escolas de Caneças, 2014), as competências do cargo de DT 

são as seguintes: 

 Assegurar a articulação entre os professores da turma e os alunos, pais e 

encarregados de educação;  

 Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre professores e 

alunos;  



 Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de atividades, 

conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação concreta da turma e à 

especificidade de cada aluno;  

 Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação, 

promovendo a sua participação;  

 Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter 

globalizante e integrador;  

 Desenvolver ações que promovam e facilitem a correta integração dos alunos na 

vida escolar;  

 Garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos de trabalho 

e a orientação necessária ao desempenho das atividades próprias da ação 

educativa;  

 Garantir uma informação atualizada junto dos encarregados de educação acerca 

da integração dos alunos na comunidade escolar, das atividades escolares, do seu 

aproveitamento escolar e das faltas a aulas;  

 Coordenar e dinamizar o plano de atividades de acompanhamento pedagógico da 

turma;  

 Organizar e manter atualizado o dossiê individual do aluno.  

De acordo com Marques (1997), existem requisitos necessários para o 

desempenho do cargo de Diretor de Turma: 

 Relação fácil com os alunos, colegas, famílias e pessoal não docente; 

 Tolerância, compreensão e firmeza; 

 Bom senso; 

 Dinamismo e método; 

 Disponibilidade; 

 Capacidade de prever situações e de solucionar problemas; 

De igual forma, existem as seguintes responsabilidades a serem imputadas do 

diretor de turma: 

 Promover a integração dos alunos; 

 Garantir aos professores da turma a existência de meios e documentos de trabalho 

de orientação necessária ao desempenho das atividades educativas; 

 Fomentar o diálogo com alunos e pais; 
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 Assegurar condições de participação dos professores na planificação dos 

trabalhos, na ação disciplinar e nas ações de informação e esclarecimento; 

 Garantir uma informação junto dos pais acerca do aproveitamento e integração.  

Como mencionado no projeto da Área 4, existia uma atividade, a ser concebida e 

dinamizada pelos elementos do NEEF na escola, que, no nosso entender, envolvia, para 

além dos alunos, toda a restante comunidade escolar. A atividade era o Peddy Paper da 

Família, que entendemos enquadrar-se nesta área, pois foi nosso intuito aproximar a 

comunidade escolar da comunidade envolvente à escola.  

De seguida, serão enunciados os objetivos específicos da Área 4 – Relação com a 

comunidade e as respetivas reflexões sobre o desempenho do professor estagiário, tendo 

em conta o objetivo. 

1- “Identifica as principais características de uma turma, destacando as 

particularidades sociais e culturais, psicológicas e de aprendizagem dos seus 

elementos, explicitando as suas implicações para a sua intervenção junto da 

mesma, nomeadamente no âmbito da direção de turma e da atividade letiva.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Foi fundamental identificar as características gerais da turma e individuais de cada 

aluno, possibilitando, assim, ao DT a criação de uma correta orientação pedagógica dos 

alunos, e ao mesmo tempo, intervindo perante os restantes professores da turma. 

A realização do Estudo de Turma não criou dificuldades ao professor estagiário, 

pois o questionário a aplicar aos alunos já estava construído, tendo sido necessário fazer 

umas pequenas alterações, para melhor perceberem as interações dos alunos nas suas 

casas e com os seus familiares no auxílio das tarefas escolares. O questionário foi aplicado 

no primeiro dia de aulas, no momento em que o professor estagiário se apresentou aos 

alunos, quando também esclareceu as normas de funcionamento e rotinas a serem 

implementadas nas aulas. O tratamento de dados, para conseguir caracterizar os alunos 

da turma, foi obtido com sucesso, pois apenas foi necessário identificar os alunos que 

apresentassem alguma situação fora do comum e abordar estatisticamente as respostas 

dos alunos às questões.  

Os resultados obtidos no estudo da turma indicavam que sete alunos apresentavam 

problemas de saúde associados à visão, alergias e hiperatividade; que os alunos 

apresentavam as maiores dificuldades nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês; 



que três alunos não tinham nenhuma ajuda, em casa ou fora desta, nas suas dificuldades 

escolares; e que a grande maioria dos alunos residia com ambos os pais.  

Estes e outros resultados foram apresentados na primeira reunião com os 

encarregados de educação, sem que existisse qualquer identificação de alunos. A reação 

dos encarregados de educação foi muito positiva, pois alguns afirmaram ser fundamental 

conhecer um pouco da realidade da turma em que os seus educandos estavam inseridos, 

para, assim, conseguirem melhor acompanhá-los.  

O outro momento em que foram apresentados os resultados obtidos ocorreu 

durante a primeira reunião intercalar, para aferir as classificações do primeiro período. 

Nesse momento, os restantes professores da turma tiveram consciência de uma realidade 

de que alguns não se haviam apercebido. O professor estagiário recebeu indicações muito 

positivas por parte dos restantes professores da turma, relativamente ao trabalho produzido 

no estudo da turma. Existiram professores que, após a transmissão dos resultados, 

potenciaram o processo ensino-aprendizagem, principalmente em relação aos alunos que 

não tinham nenhuma ajuda externa à escola. 

No início do segundo período letivo, foi aplicado, por parte do professor estagiário, 

um questionário para a realização do estudo sociométrico da turma. Tendo em 

consideração que a totalidade dos alunos da turma não estavam inscritos na disciplina de 

EF, foi necessário a deslocação do mesmo a uma aula de Geometria Descritiva, onde foi 

aplicado o questionário.  

O questionário para o estudo sociométrico não foi muito difícil de conceber, pois era 

muito similar ao utilizado no ano letivo transato. Após a consulta do professor orientador, 

ficou decidido realizar umas pequenas alterações no mesmo, para estudar toda a 

interação, mesmo a realizada fora do contexto das aulas.  

A conclusão do estudo demonstrou a existência de pequenos grupos dentro da 

turma e evidenciou a pouca interação entre os elementos de diferentes grupos. O aspeto 

mais negativo dos resultados obtidos no estudo sociométrico foi a escolha de um aluno 

como o elemento que os colegas menos apreciavam. Estes resultados confirmaram o que 

já era visível durante as aulas de EF. 

Estes resultados foram apresentados na reunião de conselho de turma de avaliação 

sumativa do segundo período. Nesse momento, o professor estagiário recebeu feedbacks 

muito positivos relativamente à importância e pertinência do estudo sociométrico para uma 
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melhor compreensão das interações entre os alunos e, deste modo, serem encontradas 

estratégias relacionadas com a promoção do trabalho em grupo e melhoria das ligações 

sociais entre os alunos, como forma de potenciar as aprendizagens dos alunos em todas 

as disciplinas. 

Este estudo foi realizado numa fase mais avançada do ano letivo, pois a turma era 

composta, na sua maioria, por alunos novos na escola. Caso a realização do estudo tivesse 

ocorrido na fase inicial, do ano letivo, e tendo em consideração a pouca interação entre os 

alunos, devido à maioria destes serem novos na escola e não terem aprofundado os 

relacionamentos com os colegas, as suas respostas poderiam ser condicionadas pelo 

pouco conhecimento que os alunos teriam uns dos outros. Assim, a realização do estudo 

sociométrico ocorreu no início do segundo período letivo, o que permitiu que os alunos da 

turma interagissem durante o primeiro período letivo e assim tivessem uma opinião 

formada uns sobre os outros. Este facto permitiu que as respostas dadas pelos alunos no 

estudo sociométrico fossem mais fidedignas. 

2-  “Identifica, aprecia criticamente e intervém ativamente nas atividades inerentes à 

direção de turma e do conselho de turma.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Relativamente ao segundo objetivo de formação, que prevê o acompanhamento da 

direção de turma, ficaram inscritas no projeto da área 4 as seguintes tarefas para o 

professor estagiário cumprir, como forma de acompanhamento das tarefas da direção de 

turma: 

 Participação nos conselhos de turma e nas reuniões intercalares (sempre); 

 Participação nas reuniões de encarregados de educação (sempre); 

 Organização do dossiê de turma (sempre que necessário); 

 Funcionamento do programa Inovar para a marcação das faltas dos alunos; 

 Realização de um estudo de turma e de um estudo sociométrico com posterior 

apresentação (na reunião intercalar e no conselho de turma); 

 Acompanhamento do diretor de turma na receção e telefonemas dos encarregados 

de educação. (semanalmente). 

Foram sentidas algumas dificuldades na realização de algumas das tarefas, uma 

vez que o DT que o professor estagiário acompanhou realizava muitas das tarefas, em 

momentos em que o professor estagiário estava a lecionar as suas aulas. As tarefas em 

que foram apresentadas dificuldades de execução foram: a organização do dossiê de 



turma, o funcionamento com o programa Inovar e o acompanhamento do DT no 

atendimento dos encarregados de educação. 

Após uma conversa com o DT, demonstrou-se a necessidade de realização das 

referidas tarefas para possibilitar o desenvolvimento das competências do professor 

estagiário no acompanhamento de uma direção de turma. Nesse momento, e por iniciativa 

do DT, ficou decidido que seria o professor estagiário a dirigir a segunda reunião com os 

encarregados de educação, onde estes seriam informados dos assuntos relacionados com 

os alunos da turma, nomeadamente o comportamento e aproveitamento, bem como ficaria 

responsável pelo esclarecimento das questões levantadas pelos pais sobre os seus 

educandos. Esta situação obrigou a que fosse necessário um levantamento de dados sobre 

os alunos, por parte do professor estagiário, através do dossiê de turma e do contacto com 

os restantes professores da turma. O professor estagiário, ao recolher a informação a 

apresentar na reunião com os encarregados de educação, acabou por, diversas vezes, 

organizar o dossiê de turma e assim colmatar uma das dificuldades que apresentara na 

realização das tarefas. 

O facto de o professor estagiário ter dirigido a reunião com os encarregados de 

educação permitiu que este conseguisse experimentar uma das funções principais de um 

DT, o contacto direto com os encarregados de educação, percebendo a forma como os 

pais acompanham a vida escolar dos seus educandos. Este contacto permitiu que o 

professor estagiário desenvolvesse as suas competências de interação com os 

encarregados de educação, potencializando o seu envolvimento nos assuntos 

relacionados com os alunos e adquirindo um conhecimento ainda maior sobre os mesmos. 

Ao longo do segundo período letivo, e após verificar as preocupações de uma 

encarregada de educação sobre o aproveitamento escolar do seu educando e a 

possibilidade de este reprovar o ano, juntamente com a constante demonstração do 

educando de não gostar do curso em que estava inserido, o professor estagiário tomou a 

iniciativa, com o consentimento do DT, de procurar uma solução que fosse ao encontro do 

pretendido pelo aluno. Após várias conversas com o aluno e de perceber o que este 

pretendia para o seu futuro, em conversa privada com o mesmo e a sua encarregada de 

educação, foram apresentadas várias soluções que envolviam a troca do curso de artes 

por um curso profissional ligado à música, tendo sido indicadas as possíveis escolas que 

possuíam cursos profissionais o contexto pretendido. No final da conversa, o aluno 

demonstrou interesse nas soluções apresentadas, tendo a sua encarregada de educação 

aceite as sugestões para dinamizar o interesse do educando. Não tendo sido possível ao 
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professor estagiário verificar se efetivamente o aluno seguiu alguma das sugestões 

apresentadas, ficou o sentimento de dever cumprido no auxílio e encaminhamento de um 

aluno que apresentava desmotivação face à escola.  

No final do terceiro período letivo, o DT apresentou ao professor estagiário um caso 

de ausência prolongada de uma aluna que se encontrava na eminência de reprovar às 

disciplinas por excesso de faltas. Nesse momento, o DT questionou o professor estagiário 

se poderia tomar as medidas necessárias e realizar o contacto com o encarregado de 

educação da aluna para perceber a situação da ausência prolongada.  

Após a conversa com o DT, o professor estagiário realizou vários contactos com o 

encarregado de educação para perceber as razões que levavam à ausência da aluna. Num 

desses contactos, foi-lhe explicado que a aluna não queria ir mais à escola. Tendo em 

conta a situação apresentada pelo encarregado de educação, o professor estagiário 

esclareceu o encarregado de educação que, pelo facto da aluna ser menor de idade, essa 

situação seria considerada como abandono escolar, o que iria envolver um processo 

administrativo muito extenso e levaria a uma intervenção por parte das forças policiais para 

tentar perceber as motivações do abandono escolar. Felizmente, o encarregado de 

educação percebeu que a aluna não podia faltar mais às aulas, e a própria, após conversa 

com o professor estagiário, percebeu que não poderia ausentar-se mais vezes, alterando 

o seu comportamento e voltando a comparecer às aulas.  

Esta situação possibilitou ao professor estagiário o contacto com os processos 

administrativos relacionados com a ausência prolongada dos alunos e as consequências 

que a mesma acarreta para estes e para os seus familiares. Foi muito positivo o contacto 

do professor estagiário com esta realidade, por vezes comum em muitos contextos 

escolares, criando assim competências no professor estagiário para a resolução de futuras 

situações idênticas.  

Ao longo do estágio pedagógico, o professor estagiário estabeleceu contacto com 

o programa Inovar, principalmente para o registo das classificações dos alunos, tendo o 

mesmo sido realizado com o apoio do professor orientador da escola, pois, para todos os 

efeitos, ele era o professor titular da turma. O professor estagiário teve pouco contacto com 

o programa na introdução das faltas dos alunos, pois, como já referido anteriormente, 

algumas das tarefas eram realizadas pelo DT, em momentos em que o professor estagiário 

lecionava as suas aulas. Assim, o professor estagiário pediu a outro professor do DEF para 

o orientar nas tarefas administrativas relacionadas com o programa Inovar, o que 



rapidamente foi aceite e permitiu ao professor estagiário aprender a introduzir as faltas dos 

alunos e explorar todas as possibilidades do programa.  

Relativamente às outras tarefas realizadas pelo professor estagiário, este 

considerou que as cumpriu com sucesso, embora tendo apresentado algumas dificuldades. 

Por exemplo, a sua participação na primeira reunião intercalar foi um pouco intimidante, 

pois sentia-se curioso por saber o que se tratava e debatia nessas reuniões. Assim, adotou 

uma postura muito defensiva, não comunicando muito com os restantes professores no 

início da reunião. No entanto, e após a apresentação do estudo de turma ao plenário, 

conseguiu descontrair um pouco e, depois, interagir naturalmente no conselho de turma. 

Na segunda reunião intercalar apresentou uma postura mais calma, conseguindo interagir 

um pouco mais com os restantes professores da turma, encarando a reunião como um 

momento em que os professores da turma se reúnem de forma empenhada mas também 

descontraída para partilhar informações sobre a turma e conferenciar sobre as 

classificações dos alunos.  

Ao longo do estágio pedagógico, o professor estagiário foi-se sentindo mais 

confiante para se dirigir a qualquer um dos restantes professores da turma e falar sobre 

assuntos relacionados com os alunos. 

3- “No desenvolvimento das atividades desta área manifesta a capacidade de 

cooperação com os seus pares, num clima de cordialidade e respeito, de interajuda 

e sentido crítico, manifestando responsabilidade, iniciativa, criatividade e 

adaptabilidade.” 

(Faculdade de Motricidade Humana, 2014) 

Tendo em consideração o terceiro objetivo específico de formação do professor 

estagiário na área 4, a participação do mesmo, durante o terceiro período letivo, nas 

atividades inerentes à direção de turma, foi muito diferente da mantida ao longo dos dois 

primeiros períodos letivos. Graças a uma maior disponibilidade do DT, foi possível ao 

professor estagiário ter uma participação direta no trabalho administrativo da direção de 

turma e no contacto direto com os encarregados de educação. Este facto promoveu uma 

maior responsabilidade nas funções do professor estagiário. Contudo, todo o trabalho 

desenvolvido foi executado sob a supervisão do DT, num clima de cordialidade e 

interajuda.  

Como referido no ponto anterior, o facto de o professor estagiário ter auxiliado o 

aluno, no encontro de uma solução académica que fosse ao encontro do pretendido por 



63 

este, permitiu ao professor estagiário demonstrar iniciativa e criatividade na procura de 

soluções.  

Existiram vários momentos de conversa com o DT que permitiram uma evolução 

positiva do professor estagiário no desenvolvimento de tarefas relacionadas com a 

interação com os encarregados de educação.  

Foi salutar o bom relacionamento com os restantes professores da turma, o que 

permitiu uma crescente interação com os mesmos ao longo do ano letivo. 

Tendo em consideração as tarefas realizadas pelo professor estagiário, 

relacionadas com as situações dos alunos, mencionadas anteriormente, este demonstrou 

responsabilidade e aptidões necessárias na realização das funções de um DT, 

possibilitando assim, a apresentação de soluções que permitam a resolução das 

problemáticas.  

6 – Interligação entre as quatro áreas de formação do 

professor estagiário 

Para Shulman (1987), citado por Mesquita (2013b), um professor para agir 

profissionalmente em situações complexas deve fazer apelo à multidimensionalidade dos 

saberes profissionais.  

Neste contexto, da necessidade de polivalência das funções de professor, Mesquita 

(2013b), citando Paquay e Wagner (2001), afirma que existem seis paradigmas que 

reportam a natureza do ensino, sendo cada um deles qualificativo do professor: um 

professor culto que domina os saberes; um técnico que adquiriu sistematicamente os 

saber-fazer técnicos; um prático artesão que adquiriu, com a sua experiência, esquemas 

de ação contextualizados; um prático reflexivo que construiu um saber da experiência 

sistemático e comunicável mais ou menos teorizado; um ator social que está implicado em 

projetos coletivos e consciente dos desafios antropossociais das práticas quotidianas; uma 

pessoa em relação a si e em autodesenvolvimento. Tendo em consideração os seis 

paradigmas emerge uma visão multidimensional da ação do professor. 

Citando Rico (1999), Mesquita (2013b) afirma que o professor é um individuo com 

vocação profissional, que responde a uma ética de compromisso e entende o ensino como 

um serviço à comunidade. Por outro lado, o professor é um ser intelectual, com formação 

científica e pedagógica, consciente do seu papel na sociedade. Campos (2003), citado por 



Mesquita (2013b), afirma que o professor através do seu empenho, vontade, arte e 

competência, trabalha na realização de um projeto educativo em cooperação com todos 

os implicados no processo de ensino.  

As afirmações dos autores indicam que existem ligações entre as quatro áreas de 

formação do professor estagiário, pois a colaboração com os demais agentes de ensino, 

que encontra ao longo do estágio pedagógico, permite a evolução nas suas competências 

como professor, quer no contexto escolar, quer no contexto social.  

O professor deve promover um aproximar da comunidade à escola, na promoção 

de entendimento e de cooperação para melhorar a mesma e, assim, contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso das capacidades físicas, cognitivas e sociais dos alunos. 

Uma tentativa de aproximação, promovida pelos professores estagiários, entre a escola e 

a comunidade, foi a inclusão dos pais e encarregados de educação, dos alunos 

participantes, nas atividades dinamizadas durante a semana da Páscoa Desportiva. Assim, 

existiu uma interligação entre a área 3, de participação na escola com a dinamização da 

atividade, com a área 4, na relação com a comunidade. A participação de alguns 

encarregados de educação na atividade, potenciou um dos objetivos da área 4 - a relação 

com a comunidade. 

Em todas as áreas de formação, o professor estagiário tem contacto com diversos 

agentes de ensino e da comunidade escolar, desde alunos, outros professores com 

diferentes papéis, pais/encarregados de educação, professores orientadores e colegas de 

estágio. Estes últimos, são os que mais trabalham em conjunto com o professor estagiário, 

pois é da dinâmica com os seus pares, que surge a partilha de ideias e experiências, uma 

das ferramentas mais importantes na construção dos seus planeamentos, na preparação 

de aulas, na intervenção nas várias tarefas relacionadas com a direção de turma, na 

conceção de atividades a desenvolver na escola e no desenvolvimento de investigações 

que permitam a descoberta de soluções para as várias problemáticas educativas. No 

entanto, os restantes agentes de ensino e da comunidade escolar também desenvolvem 

trabalho de cooperação com o professor estagiário para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

. Para Marcelo García (1999), um bom professor é um indivíduo, uma personalidade 

única, um facilitador para a criação de condições que conduzam à aprendizagem dos 

alunos, tendo para isso que os conhecer como indivíduos. 
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Para além da necessidade de os conhecer como alunos, o professor deve conhece-

los como indivíduos, desenvolvendo-se a ação do docente em redor de um currículo que 

pressupõe um papel ativo do professor dentro e fora do edifício escolar. (Mesquita, 2013b) 

Tendo em consideração as tarefas realizadas nas diferentes áreas de formação, 

verificou-se que, por exemplo, a atividade da Páscoa Desportiva desenvolvida para a área 

3, apresentava muitas ligações com a área 4, pois, sendo uma atividade para a prática de 

atividade física no período de férias escolares, permitiu a participação da comunidade 

escolar para além dos alunos inscritos. Esta situação criou no professor estagiário, 

diferentes situações de gestão, pois gerir dinâmicas com alunos é completamente diferente 

de gerir dinâmicas com os encarregados de educação. Os vários momentos de interação 

com todos os participantes da atividade, permitiram que o professor estagiário 

desenvolvesse capacidades de interação, tendo em consideração a pessoa com quem 

dialogava. O contacto mais prolongado com os encarregados de educação durante a 

atividade permitiu ao professor estagiário um ganho de experiência na forma de diálogo e 

de interação com os encarregados de educação, fazendo um transfere para os momentos 

em que realizou tarefas relacionadas com a direção de turma.  

É fundamental que o professor consiga, nas suas várias tarefas, contribuir para o 

desenvolvimento, através da educação, do ser humano. 

As experiências e reflexões feitas pelo professor estagiário sobre os seus 

planeamentos realizados no início do ano letivo tiveram, influência no planeamento 

executado para o NDE de escalada, que estava inserido nos objetivos da área 3, indo 

assim, ao encontro do referido por Schön (2000) citado por Mesquita (2013b), que afirma 

que a reflexão na ação e sobre a ação torna-se uma competência necessária no exercício 

profissional, que servirá de suporte para agir em situações de incerteza, de instabilidade, 

de singularidade e conflitos de valores. A mesma capacidade reflexiva e experiência 

utilizada como forma de interpretar as decisões tomadas na lecionação das aulas, teve 

uma influência muito positiva na ministração dos treinos do NDE de escalada, pois a 

reflexão realizada na lecionação das aulas permitiu que durante os treinos apresentasse 

mais competências para gerir todas as situações que ocorridas de forma inesperada e vice-

versa. Esta capacidade de reflexão inerente aos planeamentos da área 1 e área 3, vão ao 

encontro afirmado por Campos (2002), citado por Mesquita (2013b), onde indica que o 

professor é um problem-solver, um indivíduo com uma capacidade investigativa 

indispensável para analisar e refletir sobre cada situação de ensino e sobre a sua prática, 



durante e após a ação, pois ensinar não deve ser uma atividade técnica, mas sim uma 

atividade profissional. 

A temática investigada na área 2 pelos elementos do NEEF, principalmente as 

conclusões e reflexões finais da investigação, podem apresentar alguma influência na 

comunidade escolar, ou seja, as conclusões apresentadas podem influenciar a forma como 

a direção do AEC, os agentes autárquicos e os professores vêm a lecionação do AEEFM 

e os benefícios da prática de atividade física orientada para os alunos do agrupamento. 

Alguns dos benefícios para os alunos estão relacionados com a melhoria da concentração 

dos mesmos durante as aulas das restantes disciplinas, o que conduz a um melhor 

aproveitamento escolar ao longo da infância até à adolescência. Esta situação deverá ser 

do agrado da comunidade escolar, visto que, se a população estudantil apresenta melhores 

resultados académicos, irá prevenir o abandono escolar precoce por parte dos alunos, indo 

assim ao encontro de um dos objetivos do projeto educativo do AEC (Escola Secundária 

com 3º Ciclo de Caneças, 2010). 

Rodrigues (1999), citado por Mesquita (2013b), afirma que numa visão social, a 

educação envolve uma mudança e ação colocada ao serviço do desenvolvimento humano 

em coesão com a realidade, com o progresso e com a articulação do mundo do trabalho. 

Já Gimeno Sacristán (1999), citado por Mesquita (2013b), afirma que a função dos 

professores define-se pelas necessidades sociais a que o sistema educativo deve dar 

resposta. As mudanças sociais são rápidas, o professor vivencia essas mudanças que 

consequentemente, exigem reformas sistemáticas para que o ensino praticado seja 

consciente e de qualidade. (Mesquita, 2013b)  

7 – Reflexão crítica sobre a formação inicial e a influência 

no desempenho profissional do professor estagiário. 

Teve a formação inicial influência no futuro desempenho profissional do professor 

estagiário? 

De acordo com Gimeno Sacristán (1999), citado por Mesquita (2013b), a profissão 

docente é uma atividade remunerada e socialmente reconhecida, assente num conjunto 

articulado de conhecimentos, ações pedagógicas e atitudes que exigem uma formação 

profissional longa e certificada.  
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A grande diferença no mencionado pelo autor, entre a realidade da profissão 

docente e o estágio pedagógico, é o facto do estágio pedagógico não ser remunerado. 

Analisando todas as atividades realizadas, pelo professor estagiário, ao longo do estágio, 

verifica-se que este desenvolve as mesmas tarefas que um docente, assim questiona-se 

por que motivo o professor estagiário não é remunerado. Por que motivo os professores 

estagiários desenvolvem o seu trabalho e não são remunerados por ele? Várias 

justificações emergem, desde o facto de ser um estágio até ao facto da conjuntura 

económica nacional não permitir a remuneração dos professores estagiários. Se esta 

situação é a mais correta, possivelmente não, mas é a realidade. O professor estagiário 

deve então retirar o máximo das suas aprendizagens no estágio e tentar aplicá-las no 

futuro.  

Para Nóvoa (1995), a formação não se constrói por acumulação de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica 

sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade individual. Na lei de 

bases do sistema educativo, citada por Mesquita (2013a), emerge que a formação de 

professores deve capacitá-los para uma atitude crítica atuante face à realidade social; para 

a inovação e investigação em relação à atividade educativa; para uma prática reflexiva e 

continuada de autoinformação e autoaprendizagem. Citando Campos (2002), Mesquita 

(2013a), afirma que um professor é um profissional capaz de analisar cada situação de 

ensino e de nela produzir as práticas docentes suscetíveis de conduzir o maior número de 

alunos à aprendizagem. 

Muitos autores afirmam que o professor deve apresentar uma capacidade reflexiva 

sobre as práticas do contexto de sala de aula e fora desta, sendo esta, uma das melhores 

ferramentas para o desenvolvimento do professor estagiário.  

Sem dúvida, que a maior aprendizagem que o professor estagiário retira de todo o 

processo formativo, foi a da capacidade de reflexão, algo que estava habituado a realizar, 

mas não no contexto tão específico como o exigido ao longo do estágio. Foi um 

desenvolvimento positivo e fundamental do mesmo para se tornar um melhor docente.  

Alarcão (1996), afirma que é possível ser-se reflexivo, mas é difícil. A dificuldade 

surge pela falta de tradição ou pela falta de condições e é igualmente difícil pela exigência 

do processo de reflexão. Mesmo perante as dificuldades apresentadas pela autora, o 

professor estagiário conseguiu evoluir positivamente nesta competência. No entanto, o 

mesmo mantém a crença que um bom professor não é só aquele que sabe refletir nos seus 



documentos e planeamentos, mas principalmente, o que sabe intervir de imediato, em 

todas as situações que ocorram no contexto de sala de aula, desde comportamentos fora 

da tarefa, até a comportamentos de indisciplina, entre outros.  

Do observado pelo professor estagiário ao longo do estágio pedagógico (podendo 

existir erros na sua perspetiva), a importância atribuída às reflexões realizadas pelos 

professores estagiários nos seus documentos, planeamentos e balanços foi superior à 

importância atribuída na sua prestação em contexto de aula. Não será o desempenho em 

contexto de aula de igual ou superior importância relativamente à capacidade de reflexão?  

O professor estagiário considera que um professor consegue desenvolver melhor 

as suas capacidades como docente com a prática de ensino em contexto de aula, bem 

como a capacidade de resolução de situações que não estavam previstas 

(comportamentos desviantes ou fora de tarefa, entre outros). No entanto, deve o mesmo 

realizar à posteriori a reflexão sobre os acontecimentos. Ou seja, o professor deve saber 

intervir de imediato, perante as situações que ocorram e não apenas resolve-las na aula 

seguinte, após realizar a sua reflexão sobre o sucedido. 

Para Mesquita (2015), a formação inicial é, por excelência, o período de iniciação 

do futuro profissional. É um momento descrito por sentimentos contraditórios onde se 

incorporam as representações pré-existentes do que é ser-se professor e a realidade que 

se observa diretamente. Para Pajares (1992), citado por Onofre (2003), a formação das 

crenças dos professores é precoce e individual, apresentando um forte sentido afetivo e 

uma resistência à mudança durante a idade adulta.  

As crenças do professor estagiário tiveram bastante influência nas suas 

experiências enquanto aluno. O método de ensino da EF era lecionado por blocos 

concentrados de matérias, onde o jogo estava sempre muito presente, algo que influenciou 

muito a forma de estruturação das aulas do professor estagiário, pois existia sempre a 

prática de jogo formal em todas as aulas em que eram lecionadas as matérias dos jogos 

desportivos coletivos. O professor estagiário manteve a crença de que os alunos, para além 

de aprenderem, analiticamente, os gestos técnicos específicos de cada matéria, 

conseguem interiorizar as aprendizagens se as tentarem utilizar em contexto de jogo, ou 

seja, aprendem a jogar, jogando. O processo de entendimento da forma de planificação do 

PAT, dos PE, bem como das UE foi um processo moroso, que obrigou a um trabalho extra 

do professor estagiário, isto porque a sua experiência como aluno de EF foi a lecionação 
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pelo modelo de blocos. No entanto, foi possível uma boa adaptação do professor estagiário 

à realidade do planeamento e lecionação pelo modelo de etapas. 

De acordo com Onofre (2003), existem três medidas fundamentais para conceber 

as experiências da prática pedagógica durante a formação inicial: o contacto precoce dos 

alunos com a prática pedagógica, a inclusão de um estágio pedagógico integrado na 

formação inicial e a configuração das experiências da prática pedagógica de modo 

abrangente e realista. A primeira medida permitia aos formandos, desde o início da 

formação, o contacto com experiências práticas promovendo uma familiarização com a 

realidade profissional para a qual estão a ser formados, possibilitando ao futuro professor, 

uma compreensão facilitada das suas necessidades de formação e permitindo uma maior 

valorização dos desafios que lhe são colocados na sua formação. 

A segunda medida da inclusão de um estágio pedagógico deve corresponder a uma 

experiência de responsabilidade integral pelas tarefas profissionais, ainda que fosse 

desejável que algumas das experiências de formação pudessem ser simplificadas na sua 

complexidade. 

Acentuou-se a relevância dos estágios pedagógicos, pois permitem a articulação 

entre a teoria e a prática. No entanto, existem fragilidades dentro dos estágios pedagógicos 

que refletem a falta de sensibilidade dos professores orientadores e que determina a 

submissão dos alunos/futuros professores em situação de estágio. (Mesquita, 2015) 

De acordo com a mesma autora, a formação inicial de professores deve manter um 

equilíbrio entre os aspetos técnicos e as finalidades sociais que essa formação deve dar 

resposta – a Educação. Para a mesma autora, as instituições de ensino ao assumirem o 

processo formativo terão de ter em consideração a complexa realidade que envolve a 

formação de professores. Todo o processo de formação inicial experienciado pelo 

professor estagiário foi muito gratificante, pessoal e profissionalmente. A principal 

experiência positiva tem de ser considerada, o estágio pedagógico, no qual o contacto com 

a realidade da profissão docente e todas as vicissitudes inerentes, permitiram a maior 

evolução profissional do professor estagiário ao longo da formação inicial, indo ao encontro 

do mencionado por Mesquita (2015), que afirma que os estágios pedagógicos apresentam 

uma relevância significativa, pois permitem uma articulação entre a teoria e a prática, 

processo em que o professor estagiário adquire mais conhecimentos e aprende a ser 

reflexivo.  



Este facto não indica que a restante formação não tenha desempenhado um papel 

importante no desenvolvimento do professor estagiário, no entanto, o mesmo considera 

que a restante formação inicial não o preparou convenientemente para o estágio, pois a 

carga horária de formação prática foi muito reduzida, o que condicionou a adaptação inicial 

ao estágio e às dificuldades encontradas. Este facto vai ao encontro do preconizado por 

Onofre (2003), que afirma que o formando deve ter um contacto desde o início da formação 

com experiências práticas, promovendo uma familiarização com a realidade profissional, 

permitindo assim ao futuro professor estagiário uma melhor compreensão das suas 

necessidades de formação. O mesmo afirma Mesquita (2015), onde indica como uma das 

fragilidades da formação inicial, as práticas de formação desfasadas que não encontram 

estratégias que possibilitem a articulação entre a teoria e a prática. 

8 – Conclusões 

Ao longo do estágio pedagógico, foi percetível pelo professor estagiário a 

importância das quatro áreas de formação/intervenção no seu futuro profissional e pessoal, 

desde a aprendizagem da capacidade de reflexão, à interação com os encarregados de 

educação. 

Relativamente ao seu desempenho, o professor estagiário considerou que os seus 

pontos positivos estavam relacionados com a condução da aula, onde conseguia 

demonstrar todo o seu gosto pela lecionação e níveis motivacionais elevados, acabando 

por contagiar os alunos. 

Contudo, foram evidenciados pontos menos positivos relacionados com a 

construção dos documentos escritos, quer no que respeita à definição do conteúdo do 

documento, quer à redação exigida pelo mesmo.  

Após o términus do estágio pedagógico, existiu a sensação de um percurso 

percorrido com sucesso, onde alguns dos objetivos relacionados com a condução de aula 

foram cumpridos com excelência. No entanto, permanece a necessidade de continuar a 

trabalhar para suprimir algumas dificuldades que não foram totalmente ultrapassadas, 

relacionadas com a construção escrita dos planeamentos, ficando a sensação que este é 

o momento ideal para o início do estágio pedagógico pois só agora o professor estagiário 

considera possuir melhores competências para iniciar o desafio de um estágio pedagógico 

tão exigente e tão compensador.   
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