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Resumo 

O estágio pedagógico integrado no Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Motricidade Humana é concebido como módulo de 

formação desenvolvido em regime de supervisão pedagógica, habilitante da função 

profissional de Professor de Educação Física, sendo, assim, orientado para o 

desenvolvimento das competências associadas ao respetivo perfil funcional. 

O presente documento constitui apreciação reflexiva sobre o processo formativo construído 

durante o estágio pedagógico. Ao optar por apresenta-lo a partir da formulação das 

principais dúvidas com que me deparei na primeira abordagem à profissão, pretendo, dessa 

forma, evidenciar, no caminho percorrido, as competências adquiridas pelo conhecimento e 

experimentação das soluções. A título de exemplo refiro a dúvida suscitada em face da 

complexidade da tarefa de planeamento. Por onde começar? As soluções foram 

estruturadas e alicerçadas no mérito e na proximidade da supervisão pedagógica. Neste 

domínio do planeamento, no exemplo dado, a supervisão guiou-me para a definição de 

prioridades como solução para, a partir delas, adequar as estratégias a adotar. 

 

Palavras-Chave: Estágio Pedagógico; Educação Física; Supervisão Pedagógica; Professor 

Estagiário; Ecologia da Aula; Escola. 
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Abstract 

The practicum of the Master's degree in Physical Education Teaching in Primary and 

Secondary Education of Faculdade de Motricidade Humana is designed as a training module 

developed in teacher supervision regime, enabling the professional role of physical education 

teachers therefore, directed to the development of skills related to the respective functional 

profile. 

This document is a reflective evaluation of the training process built during the practicum. By 

choosing to present it from the formulation of the main questions I came across during the 

first approach to the profession, I intend to highlight in the path taken, the skills acquired 

through knowledge and experimentation of solutions that have been structured based on 

merit and proximity of a teacher’s supervision. By way of example I refer the question raised 

given the complexity of the planning task. Where to begin? The solutions were structured and 

grounded based on merit and proximity of a teacher’s supervision. In terms of planning, in 

this example, the supervision guided me to the definition of priorities as a solution to based 

on it, adjust the strategies to adopt. 

 

Key-Words: Practicum; Physical Education; Teacher Supervision; Preservice Teacher; 

Classroom Ecology; School. 
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1. Introdução 

Do “Eu Formanda” aos bons resultados dos alunos e a vivências impressivas na 
comunidade escolar 

 

Após concluir o primeiro ano do Mestrado em Ensino da Educação Física (EF) nos Ensinos 

Básico e Secundário da Faculdade de Motricidade Humana, realizei o estágio pedagógico na 

Escola Secundária Rainha Dona Leonor (ESRDL) de Lisboa, entre setembro de 2014 e 

junho de 2015. 

Sobre este estágio pedagógico elaboro o presente relatório, de acordo com as coordenadas 

fornecidas pelo Guia de estágio pedagógico (2014-2015), no qual me proponho deixar nota 

das dúvidas e reflexões geradas pelo desafio do primeiro contacto com o exercício da 

docência, mas também da construção de um caminho formativo, experienciado e muito 

suportado na proximidade dos orientadores, que permitiu a aquisição de conhecimento e o 

desenvolvimento de competências. Sintetizo o Estádio Pedagógico como experiência de vida 

marcante, no início de um percurso profissional e também no crescimento enquanto pessoa, 

de que sempre guardarei muito boa memória. 

As principais dúvidas e hesitações a ultrapassar, seguidas de reflexão sobre as soluções 

para que fui sendo conduzida, servem de guião à apreciação que aqui cabe apresentar 

sobre o processo de desenvolvimento que me foi proporcionado. 

Desta forma são abordadas as temáticas estruturantes da formação do professor estagiário, 

as abordagens aos conteúdos pedagógicos e às estratégias de aprendizagem, os projetos e 

as atividades formativas concretizados para a comunidade escolar, no contexto específico da 

ESRDL.  

Neste percurso há um fio condutor: o de procurar a pertinência das ações na tripla dimensão 

dos seus efeitos - no meu processo de formação, nas aprendizagens dos alunos e no 

significado da participação na vida da escola. 
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2. Como apreender a Escola e perceber os seus sujeitos? 

Análises, indicadores e a organização  

 

2.1. A Escola 

 

A ESRDL, de Lisboa, insere-se na freguesia de Alvalade e situa-se no Bairro de Alvalade, 

bairro com identidade própria muito marcada. 

A escola iniciou no ano letivo 2013/2014 a estruturação do Agrupamento de Escolas Rainha 

Dona Leonor (AERDL), no âmbito do movimento de agregação de escolas preconizado pelo 

Decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho. Este diploma que procede à reorganização da rede 

escolar através do agrupamento de escolas, tem em vista reforçar a coerência dos projetos 

educativos e a qualidade pedagógica das escolas e estabelecimentos de educação pré-

escolar que integram cada agrupamento e proporcionar aos alunos um percurso sequencial 

e articulado que favoreça a transição adequada entre os diferentes níveis e ciclos de ensino. 

A proximidade entre escolas e a coexistência de diferentes níveis e ciclos de ensino contribui 

para a coerência do percurso sequencial dos alunos. Porém, como adverte Duarte (2009) 

para haver uma articulação efetiva não nos podemos cingir a uma junção de 

estabelecimentos de ensino, com todas as questões organizativas que tal envolve. É 

necessário que haja um envolvimento em torno de um projeto coletivo, implicando um 

imenso trabalho colaborativo, assim como a partilha e homogeneização das práticas entre 

docentes. No entanto, a alteração e homogeneização das práticas escolares contemplam, 

sempre, algum tempo de ajustamento. 

A ESRDL foi instituída sede do agrupamento que é integrado por outros cinco 

estabelecimentos de ensino de proximidade: a Escola Básica (EB) 1 dos Coruchéus, a EB 1 

Hospital D. Estefânia, a EB 1 com Jardim de Infância de S. António, a EB 1 Bairro de S. 

Miguel, a EB 2,3 Eugénio dos Santos. 

A operacionalização da integração no agrupamento arrancou no presente ano letivo, com 

adoção de medidas que consubstanciam consequentes ajustamentos orgânicos e funcionais. 

Antevê-se um processo de mudança que implica a construção de uma nova cultura de 

escola, em que a liderança assume particular relevância.   
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A cultura de escola, bem como a sua identidade, está a ser construída. Sendo algo flexível 

que resulta da interação dos atores, estratégias e sistemas de ação, a nível macro e com 

mais relevância a nível micro (interações dentro da escola) (Barroso, 2005). As diferentes 

soluções encontradas pelo diretor para os problemas encontrados em cada escola, contribui 

para a cultura de escola (Barroso, 2005) 

É necessário ter em conta três conceitos que estão na base de uma cultura escolar: normas, 

estruturas e atores que são fundamentais para o desenvolvimento do processo da cultura 

organizacional (Barroso, 2005). 

Este processo resulta de uma adição de experiências e saberes diferenciados, mas também 

de descrença ou receios em que a liderança e os docentes que se assumam como agentes 

da mudança desempenharão um papel determinante, como em qualquer organização em 

processo de transformação.  

Percecionar a escola nesta fase de transformação e participar, ainda que pontualmente, 

neste processo, revelou-se uma experiência enriquecedora. 

A oferta educativa da ESRDL abrangeu no ano letivo de 2014/2015 o 3.º ciclo do ensino 

básico (7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade) e o ensino secundário (10.º, 11.º e 12.º anos 

escolaridade). 

O ensino básico foi frequentado por 13 turmas de alunos e o ensino secundário pelos alunos 

de 33 turmas dos cursos Científico-Humanísticos - Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais – do curso Profissional de 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e ainda do ensino vocacional 

disponibilizado a 4 turmas, ascendendo a 1540 o universo da população discente da escola.  

Extrai-se da análise sociológica, constante do Projeto Educativo de Escola (PEE), que 

devido à terciarização da Freguesia a população desta escola tem vindo a mudar de forma 

gradual, verificando-se, a existência de uma percentagem significativa de alunos que não 

residem na Freguesia ou em zonas próximas da escola, que serão os filhos da população 

flutuante que trabalha nesta zona da cidade de Lisboa.  

Destaco também a referência do mesmo documento à tipologia das habitações da 

envolvente da escola, dada a proximidade com as artérias principais como as Avenidas de 



4 
 

Roma, da Igreja e dos Estados Unidos da América, como indiciando a predominância de 

uma população residente de classe média/alta. 

Contrastando o enquadramento sociológico fornecido por este documento orientador com a 

análise da turma que lecionei, que adiante refiro, diria que a amostra revela alguma alteração 

do contexto social. Na verdade, posso concluir que a turma era composta quase 

exclusivamente por alunos residentes em Lisboa, sendo que perto de um terço habita na 

zona de influência geográfica da escola. Resulta, assim, indiciada a substituição de alunos 

da considerada população flutuante, por alunos residentes da cidade de Lisboa, para o que 

contribuirá certamente a melhoria da atratividade da ESRDL, que tem conseguindo captar 

novos alunos. A escola posiciona-se, assim, como um estabelecimento da preferência na 

escolha das famílias, preenchendo todas as suas vagas. 

A escola teve a virtualidade de construir uma imagem bastante positiva junto dos jovens para 

o que terá concorrido o portefólio de atividades na componente extracurricular, aptas ao 

desenvolvimento integral dos alunos enquanto objetivo assumido no PEE. Estas atividades 

disponibilizadas em complemento da oferta académica são dinamizadas em diferentes 

núcleos e projetos que potenciam os recursos e o capital humano da escola e delas 

constituem exemplos: Centro de Recursos Educativos e Multimédia; Desporto Escolar (DE); 

Clube do Ambiente; “My Europe” grupo de reflexão onde equacionaram temas pertinentes 

 no presente e futuro da Europa; Escola Solidária (colaboração com a Comunidade Vida e 

Paz e com o Banco Alimentar); Banco de livros “Livros em Cadeia” (promover a partilha e a 

reutilização de livros escolares); Grupo Coral; Grupo de Teatro e Jornal Académico. 

Na envolvente da ESRDL há a considerar infraestruturas de referência no domínio 

desportivo, com destaque para o Parque do INATEL, composto pelo Estádio 1.º de Maio, 

pavilhão polivalente, piscina de 25m coberta, campos polivalentes, circuito de manutenção, 

minigolfe e parque infantil.  

O Clube Atlético de Alvalade é outra instituição de relevo que se encontra em atividade nas 

imediações da escola com a qual a escola desenvolve esforços para a constituição de 

parceria, com vista à disponibilização de alguns dos seus equipamentos e instalações aptos 

a complementarem a formação dos alunos. 
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Estas infraestruturas e os seus dinamizadores contribuem para construir uma cultura de 

valorização da prática desportiva, com capacidade de influência na população jovem 

residente, parte da qual frequenta a escola, como se verificou na turma que lecionei. 

No corpo docente a escola contava com cerca de 100 professores, integrados nos diferentes 

departamentos disciplinares, sendo o Grupo de EF (GEF) composto por 10 professores 

titulares de turma e 3 professores estagiários.  

O GEF da ESRDL dá corpo ao subdepartamento de EF, que por sua vez está integrado no 

Departamento de Expressões, conjuntamente com as disciplinas de Educação Visual e 

Tecnológica e Educação Visual. 

Os docentes que integravam o GEF são qualificados, sendo aproximadamente 50% 

detentores de mestrado e muito experientes já que metade dos professores lecionam há 

mais de 25 anos. Os restantes professor detêm experiência superior a 10 anos. 

Dois destes professores asseguraram as funções de orientadores do núcleo de estágio (de 

faculdade e de escola) a que se juntaram os três professores estagiários (em que me incluo), 

como vem sendo prática seguida pela ESRDL.  

Os documentos orientadores do GEF foram no presente ano letivo objeto de ajustamentos 

que resultaram da necessidade de harmonização de processos ditada pela fusão das 

escolas, destacando-se os relativos a critérios de avaliação, matriz curricular e protocolo de 

avaliação inicial (PAI). 

O GEF estabelece anualmente um roulement com os horários e as rotações na utilização 

dos espaços destinados à lecionação das aulas de EF. A rotação é organizada de forma a 

que todas as turmas passem, durante um mês, pelos quatro espaços disponíveis, um 

descoberto e três cobertos, dois deles ginásios. 

A sala de EF, reservada a aulas teóricas, não é abrangida no esquema de rotação dos 

espaços de aula, dependendo a sua utilização das condições climatéricas, por apreciação do 

professor da turma destacada para o espaço descoberto.  

Concluo que a escola dispõe de equipamentos apropriados à disciplina, polivalentes, com  

dimensão adequada e bom apetrechamento de recursos materiais, reunindo condições para 

a lecionação da componente prática ao longo do ano letivo.  
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Não posso deixar por referir que os espaços, apesar de polivalentes, não permitem a 

abordagem de todas as matérias que constam do currículo da disciplina, sem deixar de 

sublinhar que, ainda assim, as condições possibilitam disponibilizar aos alunos uma oferta 

formativa eclética. 

 

2.2. O Projeto Educativo 

 

Constituindo-se o PEE como o documento estruturante da intervenção de toda a 

comunidade educativa, opto por transpor para este relatório as opções estratégicas, valores 

e objetivos que mais presentes estiveram no desenvolvimento das atividades, no âmbito do 

meu estágio – apropriadas do documento estruturado para o quadriénio 2008-2012 e 

mantido em vigor até á conclusão do novo documento orientador, em construção. 

Sendo compreensível a prorrogação da vigência do PEE na fase de reestruturação que a 

ESRDL atravessa, bem como a complexidade do processo de conceção do novo Projeto 

Educativo do agrupamento, a verdade é que ele se apresenta como fator crítico do sucesso 

da constituição do agrupamento. Com efeito, o PEE terá virtualidades aglutinadoras na 

definição e orientação da missão educativa na comunidade escolar alargada, na construção 

da nova cultura de escola, na coesão dos agentes educativos e no alinhamento das práticas 

que muito beneficiarão as aprendizagens dos alunos. Como defende Duarte (2009), haverá 

um menor impacto, aquando da transição dos alunos entre escolas da mesma unidade 

organizacional, uma vez que as práticas utilizadas são, ou pelo menos devem ser, 

semelhantes. 

Construído numa lógica integradora do projeto pedagógico, da organização e gestão e da 

autoavaliação da instituição educativa, o PEE teve como referencial a cultura organizacional 

da ESRDL e medidas que valorizam a identidade da escola, a especificidade dos seus 

projetos de educação e ensino, perspetivando estratégias e medidas que visam responder 

de forma humanizada às necessidades e expectativas dos seus utentes, nomeadamente dos 

seus alunos, num cenário social em que a mudança acelerada nos exige a preparação do 

futuro sem a perda de raízes e de identidade cultural. 

É assumida na dimensão politico-pedagógica deste projeto a crença de Jacques Delors que  
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“um dos principais papéis reservados à educação consiste, antes de mais, em dotar a humanidade 

da capacidade de dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve, de facto, fazer com que cada 

um tome o seu destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, 

baseando o desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e das comunidades”. 

(Projeto Educativo, 2012, p. 2) 

Assim, é proposta uma ação educativa que se desenvolva no contexto de uma cultura 

científico-tecnológica humanizante, no horizonte da construção de novos valores, numa 

dinâmica de aprendizagens lúdica, interativa, diversificada e direcionada ao sucesso pessoal 

e profissional dos diferentes atores educativos. 

São eleitos os valores da cidadania e da solidariedade no enquadramento axiológico da 

praxis educativa, segundando Pessoa: “Vivemos todos, neste mundo, a bordo de um navio, 

saído de um porto que desconhecemos, para um porto que ignoramos; devemos ter, uns 

com os outros, uma amabilidade de viagem” (Projeto Educativo, 2012). 

Destaco também as metas e os objetivos para as quais as atividades do estágio deram um 

contributo mais direto: 

“META B. Assegurar a qualidade da educação e ensino dos jovens, promovendo: o pleno 

desenvolvimento da sua personalidade; a sua preparação para o prosseguimento de estudos e 

para o mercado de trabalho, o empreendedorismo e a cidadania ativa.  

Objetivos: 

- Garantir a diferenciação / personalização do ensino   

- Promover a articulação da ação educativa dos diretores de turma e das equipas especializadas de 

apoio educativo, designadamente da Equipa de Psicologia e Orientação Vocacional e do Núcleo do 

Ensino Especial, no sentido de garantir o acompanhamento e desenvolvimento dos alunos na dupla 

valência da orientação vocacional e do apoio a alunos com necessidades específicas de 

aprendizagem.    

- Disponibilizar a resposta adequada às necessidades de apoio específico, identificadas através 

dos meios disponíveis. 

- Promover a comunicação e a articulação entre a Escola e a Família. Incentivar a participação das 

famílias no processo educativo dos seus educandos, em articulação com os diretores de turma, 

nomeadamente através da celebração de pactos de cooperação educativa.    

-Incentivar a participação das famílias na comemoração de efemérides e atividades de 

complemento curricular. 
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- Promover a educação para a saúde de forma transversal no desenvolvimento dos currículos e em 

atividades de complemento curricular.   

- Promover atividades de complemento curricular que proporcionem aos alunos, no quadro de uma 

formação integral, um espaço de aprendizagem lúdica e criativa e propício ao despertar de 

sensibilidades e de vocações.   

- Promover o desporto escolar, dimensão imprescindível do projeto de uma educação integral, 

visando a promoção a saúde e a ocupação ativa dos tempos livres.    

META C. Assegurar a qualidade e a eficácia da dinâmica dos processos de gestão / organização 

da escola e da afetação de recursos.  

Objetivos: 

- Promover a participação dos Pais e Encarregados de Educação e de outros elementos da 

Comunidade Educativa. Apoiar a Associação de Pais e Encarregados de Educação da E.S.R.D.L. 

na divulgação do seu estatuto e papel junto da comunidade educativa, no enquadramento das 

competências que lhe são atribuídas pela lei.    

- Garantir a informação aos Pais e Encarregados de Educação relativamente: ao Regulamento 

Interno, ao Projeto Educativo, ao Plano Anual de atividades e às estratégias medidas educativas e 

iniciativas da Escola. Promover a participação dos Pais e encarregados de Educação na vida 

escolar dos seus educandos. 

(Projeto Educativo, 2012, p. 6-9) 

 

2.3. A Turma 

 

A turma do 7.º ano que lecionei era constituída por 30 alunos, com idades compreendidas 

entre os 11 anos e os 13 anos, sendo 18 alunos do sexo feminino e 12 do sexo masculino. 

Os alunos eram novos na escola uma vez que ingressaram no 7.º ano de escolaridade na 

ESRDL. Nenhum aluno apresentava necessidades educativas especiais e só existia uma 

aluna repetente, que já frequentava a escola, provindo a maioria dos alunos de 

estabelecimentos de ensino particular de Lisboa e da EB 2,3 Eugénio dos Santos. 

Relativamente às características demográficas da turma constatei que 93,3% dos alunos 

residia em Lisboa, 33% dos quais nas imediações da escola, fazendo a pé o percurso para a 

escola, restringindo-se a 2 os alunos com residência em concelho diferente. Eram também 

apenas 2 os alunos que utilizavam transportes públicos nas deslocações para a escola, 

segundo os dados que recolhi por preenchimento da ficha concebida para diagnóstico. 
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Através deste mesmo instrumento pude apurar, relativamente à satisfação dos alunos na 

escola, que 83% estavam muito satisfeitos e 17% satisfeitos, não existindo qualquer aluno 

insatisfeito. A nível curricular, as disciplinas preferidas foram a EF, o Inglês e a Matemática, 

sendo o Português, a História e a Matemática as que menos os cativaram (figurando a 

Matemática nas preferências ou no grupo das que menos gostavam, consoante os alunos).  

Os 30 alunos mostraram interesse em prosseguir os estudos, no entanto, a maior parte 

ainda não sabia que área seguir. Cabe neste aspeto salientar a circunstância de 90% dos 

pais deterem formação acadêmica de nível superior. 

No que respeita aos hábitos de vida dos alunos, verifiquei que: a maioria dos alunos 

estudava em casa, entre 1 a 3 horas por dia; dormiam entre 8h a 9h por noite, seguindo as 

recomendações diárias para jovens de 11/12 anos e a prática desportiva imperava na 

ocupação dos seus tempos livres. Com efeito, 25 dos 30 alunos praticavam atividade física 

desportiva fora da escola e 24 participavam ativamente nas atividades do DE, 

predominantemente no Voleibol. 

Importa ainda referir que todos os alunos mencionaram dispor em casa de computador e 

ligação à internet. 

Através da realização do teste sociométrico e da convivência no dia-a-dia com os alunos – 

sendo de referir que o facto de estar na escola 4 dias por semana estreitou o convívio com 

os alunos, com os quais frequentemente contactava fora das atividades letivas – pude 

aperceber-me de que, apesar de existirem grupos, a turma era muito unida. Identifiquei: o 

grupo de meninas que praticavam voleibol, constituído por alunas que já se conheciam e que 

jogavam no mesmo clube; o grupo dos 10 rapazes, constituído por alguns alunos que já se 

conheciam da EB 2,3 Eugénio dos Santos; por último, o grupo dos novos alunos que não se 

conheciam e que eram um pouco infantis mas que vieram a interagir muito bem. 

Inicialmente, identifiquei 3 alunos com um período de adaptação mais prolongado mas 

progressivamente foram criando laços afetivos, até se integrarem na turma. 

O nível global da turma passou no final do 1.° para o 2.° período de satisfatório para muito 

bom, por evolução de um grande grupo de alunos de bons para muito bons resultados (no 

2.º período houve 14 alunos com classificação de nível 5). Nos dois pequenos grupos de 

alunos com desempenho mediano e fraco registou-se também uma melhoria, concluindo-se 

o 2.º e 3.º períodos letivos sem classificações abaixo de 3. 
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Alteração positiva verificou-se também na atitude da turma, particularmente ao nível da 

concentração nos momentos de instrução, após um período de alguma agitação inicial. O 

doseamento da vivacidade e do entusiasmo, alcançado, permitiu que o processo de ensino 

decorresse como planeado e as aprendizagens fossem adquiridas de forma consolidada, 

sustentada também no interesse e na motivação do grupo de alunos. 

Indicador fiável da conclusão pelo sucesso das aprendizagens reside na constatação de que 

todos os alunos se encontraram dentro da zona saudável de aptidão física (ZSAF), em 

ambos os testes contemplados nos critérios de avaliação da escola. 

Reconheço como muito positivo o balanço dos resultados do meu estágio pedagógico, o qual 

dependeu em larga medida do interesse, entrega e entusiasmo dos alunos que tive o 

privilégio de poder conduzir. 

 

2.4. O Núcleo de Estágio 

 

O núcleo de estágio de EF da ESRDL foi constituído no ano letivo 2014/2015 por cinco 

elementos; dois professores, com as funções de orientador de faculdade e de orientador de 

escola, e os três professores estagiários que beneficiaram da supervisão pedagógica dos 

primeiros. 

Na fase de formação do professor, correspondente ao período de estágio, as competências 

do “aprender a ensinar” devem ser desenvolvidas em contexto real de trabalho. Depois de 4 

anos de formação académica, em que se adquirem os conhecimentos científicos e 

pedagógicos e as competências necessárias para enfrentar adequadamente a carreira 

docente (Carreiro da Costa, 1996), eram muito elevadas as minhas expectativas quanto a 

transpor para um contexto real de práticas e dinâmicas escolares tais aprendizagens. 

Como referem Jardim e Onofre (2009), “no processo de ensino/aprendizagem para ser 

eficaz, não basta aos professores estarem dotados de conhecimento sobre as matérias e de 

competências pedagógicas eficazes”, os profissionais têm de ter um “sentimento de 

autoeficácia ajustado (…)” (Bandura,1986). O sentimento de autoeficácia é representativo da 

crença na capacidade pessoal, neste caso para ensinar (Martins & Onofre, 2009).   
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Experiências pessoais e profissionais anteriores relacionadas com natação para bebés, 

adaptação ao meio aquático e festas desportivas com crianças mais novas, acabaram por 

contribuir para a preferência que me foi permitida manifestar por lecionar o 7.º ano de 

escolaridade. Iniciado o estágio, cedo percebi que os desafios eram mais exigentes e 

complexos. 

A socialização profissional é um processo de mudança, pelo qual os indivíduos se tornam 

membros da profissão de ensino e progressivamente têm um papel mais maturo no seu seio 

(Lacey, 1986).  

Os orientadores exerceram uma função determinante no processo de crescimento e de 

socialização que foi decorrendo ao longo do estágio. 

Jardim e Onofre (2009) sustentam que o objetivo do trabalho dos orientadores consiste no 

apoio, sistemático, ao desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes do 

formando, bem como na alteração ou reforço de determinadas crenças que este traz da sua 

formação anterior e do seu percurso como aluno. 

Revejo-me nesta asserção lembrando-me de que na EB do 1.º Ciclo n.º 151 de Lisboa, o 

Jogo do Mata representou a vivência mais aproximada ao conceito que vim a adquirir sobre 

o que deve ser uma aula de EF. Identifico como a natação e o pentatlo moderno 

influenciaram e modelaram opções futuras no meu percurso. 

Lembro-me como desejava vir a marcar os meus alunos como me marcou a mim a 

professora de EF que lecionava o seu ano de estágio pedagógico no meu o 8.º ano de 

escolaridade, na EB 2,3 Eugénio dos Santos. 

Reconheço a crença nos bons resultados fundados na motivação e em escolhas informadas, 

como nos cursos tecnológicos e profissionais como alternativas de resposta ao leque das 

vocações, resultante de testes vocacionais que me conduziram com êxito ao Curso 

Tecnológico de Desporto da Escola Secundária de Camões (por não dispor da oferta na 

ESRDL). 

Os professores orientadores acarretam a responsabilidade de orientar o processo de estágio 

pedagógico dos seus orientandos, para que estes se desenvolvam nas melhores condições 

e que a sua intervenção se verifique de um modo eficaz e adequado à aprendizagem e ao 

desenvolvimento dos alunos (Alarcão & Tavares, 1987).  
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O orientador de escola funciona ainda como mediador do processo de estágio, 

constantemente assegurando a realização e problematização de experiências formativas 

(Onofre, 2003).  

Decorrido este ano de estágio tenho real consciência de que os orientadores endereçaram a 

minha formação no sentido da adequação das estratégias aos alunos, conduziram-me na 

experimentação, levaram-me a questionar e a corrigir, a avaliar e diagnosticar, a refletir e 

comparar, a reforçar e diferenciar, a diversificar e a melhorar. Orientaram o meu estágio 

permitindo a interiorização de conhecimento firmado na experiência e o desenvolvimento de 

competências treinadas. Acompanharam este meu percurso formativo dando-me 

oportunidade e espaço para opções sustentadas. Percebo no final deste caminho que 

percorri como professora estagiária a trajetória traçada pela mestria dos meus professores 

orientadores. 

Os 2 outros professores estagiários que me acompanharam tinham sido meus colegas na 

Faculdade de Motricidade Humana, o que muito favoreceu a integração na escola e facilitou 

o espírito de cooperação necessário ao trabalho em equipa que o estágio envolveu. 

A escolha dos colegas com quem iria estagiar este ano foi intencional, uma vez que são dois 

colegas/amigos que conhecia como responsáveis e trabalhadores. Mantivemos um clima de 

trabalho muito bom, procurámos sempre ajudarmo-nos uns aos outros e as críticas 

construtivas, as sugestões, as reflexões, os pequenos debates e os sorrisos estiveram 

sempre presentes. Posso concluir que o nosso trabalho em grupo resultou muito pela 

confiança que gerámos entre colegas. 

Coube aos professores estagiários lecionarem aulas de EF a uma turma (de 7.º, 10.º e 11.º 

anos de escolaridade), o acompanhamento da direção da respetiva turma, o 

desenvolvimento de um estudo sobre problemática relevante no contexto escolar e a 

coadjuvação de um núcleo de DE. 

A oferta da escola no âmbito do DE abarcou atividades desenvolvida pelos núcleos de ténis 

de mesa, basquetebol, futsal, danças urbanas e voleibol, contando os três últimos com a 

colaboração ativa dos professores estagiários. 

A diferenciação existente ao nível das turmas lecionadas e dos núcleos de DE em que os 

professores estagiários intervieram, permitiu-me a diversidade das experiências formativas 

pelo acompanhamento e observação constante do trabalho de cada um, o que possibilitou a 
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regularidade da avaliação recíproca e do feedback (FB), a comparação de abordagens, 

estratégias e conteúdos, pela partilha de projetos e de vivências, pela discussão de pontos 

de vista que enriqueceram o conhecimento e as reflexões, pela interação do grupo em torno 

de objetivos comuns mas também pela cooperação que em muito extravasou a fronteira da 

quota-parte do benefício individual num interesse coletivo. 

 

3. No início - conhecer ou intervir? 

Prognosticar e projetar, após diagnosticar 

 

Encontrando-me inserida numa realidade em que no ano anterior houve a criação do 

AERDL, no ano letivo 2014/2015 verificou-se a necessidade de uniformizar os documentos 

orientadores das escolas. Um trabalho colaborativo entre a Escola EB 2,3 Eugénio dos 

Santos e a ESRDL ao nível da EF foi crucial. Nesta linha de trabalho, os professores 

estagiários das duas escolas ficaram responsáveis por propor a reestruturação do PAI. 

Perante tal desafio, tendo em conta que estávamos a uma semana do início das aulas, 

momento em que o PAI deveria começar a ser aplicado, e uma vez que este era o nosso 

primeiro contacto com a realidade escolar, baseámo-nos no conhecimento teórico sobre as 

orientações metodológicas inerentes à elaboração deste documento, aprendido ao longo da 

nossa formação inicial, pelo que consultámos os Programas Nacionais de EF (PNEF) e a 

Matriz Curricular de EF, utilizada pelo GEF da ESRDL, tentando conjugar e adaptar os dois 

PAI existentes num só documento, no sentido da aproximação das práticas. 

Deste modo, ainda antes do primeiro contacto com a turma, houve uma familiarização com a 

metodologia de trabalho da 1.ª etapa de Avaliação Inicial (AI). 

“Avaliação Inicial é um processo decisivo pois, para além de permitir a cada professor orientar e 

organizar o seu trabalho na turma, possibilita aos professores assumirem compromissos coletivos”.  

(PNEF, 2001) 

A participação na construção de um documento importante para as escolas e a possibilidade 

de me integrar no grupo, nas decisões da escola e no próprio assunto, tornou-se numa 

experiência muito enriquecedora e que poderei revisitar num futuro em que venha a ser 

chamada a realizar uma tarefa da mesma natureza. 
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Os objetivos, as opções metodológicas, os critérios e os indicadores de observação 

expressos no PAI, serviram de base ao planeamento da 1.ª etapa de aprendizagem. 

Tendo em conta o protocolo e procurando potencializar os espaços disponíveis, construí o 

plano de AI para a minha turma. Senti que o conhecimento da turma era reduzido dado que 

os alunos eram provenientes de escolas diferentes, não dispondo das fichas individuais que 

teriam sido uteis, mas que só posteriormente foram chegando à escola. 

A elaboração desta etapa incluiu a definição de objetivos, a organização das matérias, a 

estruturação das situações de avaliação e a preparação da dinâmica das aulas.  

O planeamento foi realizado para o espaço temporal de 2 meses, ou seja, 8 semanas que 

equivaleram a duas rotações completas pelos espaços, decisão que foi estabelecida no 

GEF. Importa igualmente referir que o planeamento teve em conta a realização de pelo 

menos duas aulas de cada uma das matérias.  

Quando as aulas começaram é que as questões eclodiram… 

“Reconhecer que gostaríamos de ensinar de acordo com as prioridades de desenvolvimento dos 

nossos alunos, coloca-nos a necessidade de saber quais são essas prioridades, de as definir e de 

as perseguir enquanto objetivos de aprendizagem, a concretizar nas nossas aulas.”  

(Carvalho, 1994) 

Quais são essas prioridades? Opto por olhar para um grupo ou para cada aluno 

individualmente? Consigo ver todos os alunos em todas as situações? Quais os indicadores 

mais importantes a observar? Devo dar FB nestas aulas ou devo apenas observar os 

alunos? Mas como faço tudo ao mesmo tempo? 

A AI surge como processo decisivo na orientação e organização do trabalho com a turma 

(PNEF, 2001), 

“num período relativamente alargado (…), aperceber-se da forma como os alunos aprendem, do 

modo como se situam em relação ao programa previsto para o ano de escolaridade e das suas 

possibilidades de desenvolvimento”. 

(PNEF, 2001) 

As principais preocupações que tive nesta etapa prenderam-se com a adequação do 

planeamento, a afirmação do meu papel enquanto professora, a gestão da diversidade de 

fatores durante a aula, a avaliação das competências dos alunos, a implementação de 



15 
 

rotinas organizativas e o estabelecimento de medidas promotoras de comportamentos 

apropriados. 

Estas preocupações coincidiram com as dificuldades previstas sobre a avaliação no meu 

Plano de Formação (PF) e com as questões de planeamento e de avaliação no estudo de 

Teixeira e Onofre (2009), como duas das principais dificuldades sentidas pelos professores 

estagiários durante o seu ano de estágio. 

No início, apesar de ter o domínio do PAI e o conhecimento do roulement, compreendi que o 

meu conhecimento dos alunos e dos espaços ainda era fraco, o que se refletia em 

dificuldades na gestão da aula e na utilização de exercícios pouco potenciadores das 

instalações; a dificuldade do desconhecimento da turma, relativamente às dinâmicas e 

capacidades, teve como consequência o planeamento demasiado ambicioso, prevendo 

tarefas excessivas ou tarefas demasiado complexas, o que afetou a gestão do ensino; por 

fim, senti dificuldade no registo e recolha de dados dos alunos nas diferentes matérias.  

Ainda assim, o planeamento do período de AI respeitou, com os ajustes necessários, o PAI e 

permitiu a recolha de dados suficientes para elaborar prognósticos de aprendizagem para a 

turma. 

Procurando colmatar as dificuldades apontadas, tentei recorrer a estratégias de formação, 

algumas delas definidas no PF: analisei o inventário dos recursos espaciais e materiais 

disponíveis na escola; observei e explorei cada espaço, procurando perceber as suas 

possibilidades; observei aulas de outros professores; realizámos conferências com os 

elementos do GEF, com o intuito de aperfeiçoar os processos de observação e 

interpretação; tentei conhecer os alunos e as relações sociais estabelecidas na turma; 

procurei aprender com os alunos; refleti e aprofundei o meu conhecimento sobre as tarefas 

exequíveis no contexto em que me encontrava; registei em primeiro lugar os alunos que se 

destacavam pela positiva e pela negativa, só depois os intermédios, sendo estes os mais 

difíceis de observar; revi alguns conteúdos; participei em ações de formação e construí 

autoscopias, sendo estas um instrumento muito útil para potencializar a reflexão e a 

consciencialização das práticas educativas. 

A condução deste processo de AI também contribuiu para o melhor conhecimento dos níveis 

de desempenho das matérias pertencentes à área das atividades físicas. Sendo este 
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conhecimento fundamental para um correto planeamento e didática das matérias, 

conducentes ao sucesso dos alunos. 

O primeiro contacto de entrada na carreira do professor foi caracterizado por um entusiasmo 

inicial, uma exaltação por ter uma turma e um programa pelo qual era responsável 

(Huberman, 1989; citado por Ferreira, 2008). Seguindo a análise proposta por Fuller (1975) 

(citado por Onofre, 2003), a preocupação centrada no indivíduo, na necessidade de controlar 

a aula e ser respeitado pelos alunos, encontra-se no primeiro estádio de preocupações. 

Revejo-me neste estádio nas primeiras aulas que lecionei. 

Este primeiro contacto com a turma, no papel de professora, correu bem mas não foi como 

esperava. Apesar de estar confiante, a agitação e o burburinho da turma assustou-me um 

pouco, no entanto, vim a aperceber-me de que o estado de euforia estava associado a um 

entusiasmo e a uma vivacidade característica da idade. 

Apesar de todas as inquietações, a condução do ensino durante as aulas seguintes na AI 

mantiveram um registo positivo. Contudo, depois das dificuldades inerentes à avaliação, 

outras surgiram.  

Destas destaco a diversidade de aspetos a gerir durante a aula, nomeadamente, conjugar o 

cumprimento com fluidez das tarefas planeadas para a aula, com o acompanhamento dos 

alunos no processo de aprendizagem e ainda avaliar as suas competências. Esta era uma 

situação para a qual já ia teoricamente preparada, por ter sido mencionada repetidas vezes 

pelos colegas estagiários do ano transato, em entrevistas desenvolvidas na disciplina de 

Avaliação Educacional. Teixeira e Onofre (2009) mencionam como uma das dificuldades 

sentidas pelos professores estagiários o “choque da realidade”, termo definido por Veenam 

(1989) (citado por Teixeira & Onofre, 2009) referente ao confronto com uma situação de 

prática profissional muito diferente daquelas vividas durante a formação inicial. No meu caso 

considero que o  “choque” foi atenuado pela minha experiência anterior em aulas de grupo, 

no entanto, verifiquei uma diferença no nível de complexidade entre os contextos de prática 

pedagógica anteriormente experienciados e o contexto real vivido no estágio.  

Apesar da diversidade de fatores a gerir durante a aula, tratando-se de uma etapa de AI, 

tentei ter cuidado com a qualidade da informação transmitida ao longo das aulas através do 

acompanhamento das situações, dando FB e intervindo de acordo com o nível dos alunos. 



17 
 

Embora seja uma altura de muita observação e registo, devemos ter presente que todos os 

momentos devem ser encarados como oportunidades de aprendizagem (Carvalho, 1994). 

Neste contexto, os estilos de ensino (EE) por comando e por tarefa foram o que mais utilizei 

por me parecerem eficazes na perspetiva da aprendizagem dos alunos, permitindo a 

concretização dos objetivos de transmissão dos conteúdos, de controlo da turma e de 

realização da AI. 

A gestão temporal da aula representou outra dificuldade sentida durante este período, não 

tendo sido possível, algumas vezes, cumprir o tempo estabelecido nas tarefas planeadas. 

Esta dificuldade foi gerada várias vezes pela falta de concentração dos alunos nos 

momentos de instrução, o que provocava muitas dúvidas e perda de tempo em explicações 

repetidas, até à aquisição de rotinas pela turma. Foi primordial o trabalho desta ultima 

vertente durante a AI, nomeadamente estabelecendo as regras de paragem, de rotação, de 

saber estar na aula, que se mostraram estratégias eficazes para a melhoria da gestão 

temporal.  

Aspetos que encaro positivos desde o início do ano foram os relativos ao meu 

posicionamento, à circulação pelo espaço, ao controlo da turma e à minha presença na aula. 

Diagnosticando e prognosticando para planear com fundamento. 

 “(…) avaliação diagnóstica e prognóstica que permite identificar o nível inicial de cada turma e de 

cada aluno em particular relativamente ao nível em que se encontram no programa de Educação 

Física, 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 e decidir, assim, sobre 

quais os objetivos anuais, quais as prioridades formativas, quais os objetivos prioritários e quais os 

objetivos secundários”  

(Rosado, 2003, p. 34) 

Concordando com a afirmação anterior, através da experiência pedagógica vivida no 

decorrer do ano de estágio pedagógico, a AI revelou-se crucial para a elaboração do 

planeamento para o ano letivo. 

Assim, tendo sempre em conta o contexto escolar real, designadamente as instalações e o 

material disponível para a prática da EF, o roulement, as características gerais da turma e do 

professor, a AI tornou-se num processo decisivo para caracterizar o potencial de 

desenvolvimento de cada um dos alunos e para posteriormente se selecionarem objetivos 

dos PNEF de forma adequada. 
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A etapa de AI foi então uma avaliação de suporte às decisões de planeamento. 

 

4. Planeamento – por onde começar? 

Definir prioridades e adequar estratégias – o ciclo do ajustamento 

 

Quanto ao planeamento, nomeadamente às decisões tomadas pelo professor, ao nível do 

Plano Anual de Turma (PAT), dos planos de etapa, dos planos de Unidades de Ensino (UE) 

e dos planos de aula, com aquela turma/grupo de alunos que matérias priorizar? Que metas 

específicas a atingir? Que experiências de aprendizagem proporcionar com vista ao 

desenvolvimento das competências previstas? Como avaliar o desenvolvimento dessas 

competências? 

Partindo da AI, o professor pode selecionar objetivos e metas adequadas à turma ou a 

grupos de alunos; calendarizar as atividades a desenvolver ao longo do ano considerando as 

matérias prioritárias, às quais deve dedicar mais tempo; organizar a atividade dos alunos 

sabendo à partida quais os que precisam de maior acompanhamento; organizar a turma, 

planeando em função das dinâmicas e dos perfis dos alunos (Carvalho, 1994).  

A AI é portanto a base para a construção do PAT, através do prognóstico.  

“Com base no prognóstico feito para cada aluno, para cada uma das matérias e outras áreas 

(aptidão física e conhecimentos), iremos então construir o plano anual da turma, organizar as 

etapas, etc. Teremos necessariamente que estabelecer metas intermédias que permitirão ir 

verificando a progressão dos alunos e a adequação do plano em função das suas efetivas 

necessidades. (….).” 

(Araújo, 2007, p. 130) 

Tive a necessidade da reformulação do prognóstico traçado, introduzindo ajustamentos 

decorrentes da avaliação formativa. Ao contrário dos meus colegas de estágio que 

determinaram objetivos muito exigentes e difíceis de alcançar, a reformulação dos objetivos 

estabelecidos para os meus alunos visou corrigir gaps de visão sobre as capacidades dos 

alunos e os ritmos de aprendizagens mas resultou, também, da notória evolução da turma.  

Para a construção do PAT considerei a definição das matérias prioritárias, a distribuição das 

matérias ao longo do ano letivo, os objetivos específicos por etapas e os respetivos grupos 

de nível, algumas estratégias de intervenção pedagógica e a avaliação. A opção 
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metodológica primordial refere-se à estruturação do ensino por etapas, referenciada nos 

PNEF, que procura alcançar determinados objetivos integrando várias matérias, opondo-se 

ao modelo por blocos.  

A definição das matérias prioritárias propriamente dita não constituiu uma dificuldade, mas 

sim o modo de maximizar as aprendizagens dos alunos nestas matérias. As decisões 

encontradas passaram por incluir em todas as UE uma ou duas, das três matérias 

prioritárias: Futebol, Ginástica de Solo e Andebol; intercalar as matérias de jogos desportivos 

coletivos (JDC) entre as UE; destinar um maior tempo de contacto com estas matérias; e 

realizar um maior acompanhamento às mesmas. Acredito que estas decisões foram 

importantes na medida em que vários alunos evoluíram efetivamente nas suas 

aprendizagens, sendo esta uma estratégia a recuperar, certamente, num futuro próximo. 

As etapas constituintes do PAT foram elaboradas com base num conjunto de critérios, de 

que destaco: as caraterísticas a assumir em cada etapa; a seleção de prioridades de 

desenvolvimento, especificando objetivos intermédios a alcançar em cada uma das etapas; a 

definição de estratégias para se atingirem os objetivos estabelecidos; o tipo de organização, 

acompanhamento e avaliação; os objetivos para a minha formação. Estes critérios são 

comuns às várias etapas, as quais se encontram interligadas numa relação de 

interdependência onde as primeiras são pré-requisito das segundas, tal como nos sugere 

Rosado (2003). 

Sabendo que as etapas devem assumir características diferentes, ao longo do ano letivo, 

consoante o percurso de aprendizagem dos alunos e as intenções do professor.” (PNEF, 

2001), dividi o ano em 4 etapas: 1.ª – AI (15 de setembro a 7 de novembro); 2.ª - 

Aprendizagem e Desenvolvimento (10 de novembro a 20 de fevereiro); 3.ª - 

Desenvolvimento e Consolidação (23 de fevereiro a 30 de abril); 4.ª - Consolidação e 

Revisão (4 de maio a 12 de junho). 

O PAT torna-se assim essencial para uma intervenção do professor com qualidade.  

“A qualidade de desempenho do professor depende da sua capacidade de analisar as 

circunstâncias de cada situação educativa e escolher e implementar as formas mais adequadas 

para que delas os alunos possam tirar o maior benefício”. 

(Onofre, 1995) 
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Neste sentido, as prioridades estabelecidas no PAT para atuar com a turma na 2.ª etapa 

foram: consolidar as rotinas; saber estar dentro de uma sala de aula; conquistar a turma; e 

promover a entreajuda. 

No entanto, não bastou só definir prioridades. Planear a etapa e a UE pressupõe tomar 

decisões garantindo que estas 

“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, (…) 

identificando objetivos pedagógicos pertinentes e explícitos, as estratégias de ensino a eles 

conducentes (…)”. 

(Guia de Estágio Pedagógico, 2014) 

Cada etapa foi formada por várias UE, representando um conjunto de aulas com objetivos e 

estruturas organizativas semelhantes (seguindo o PNEF, 2001).  

Na primeira UE, apercebi-me que alguns aspetos não foram ponderados corretamente, 

tendo posteriormente dificultado a evolução da turma. São eles: o número elevado de 

matérias numa UE e o número de aulas dedicado a cada matéria, os quais dificultaram a 

aprendizagem consistente dos conteúdos; a pouca primazia dada às matérias prioritárias, 

anteriormente referidas, que não permitiram a real resolução das dificuldades encontradas 

na turma. 

Apesar da primeira UE não ter sido construída da melhor forma, nas restantes respeitei as 

suas especificidades e segui um caminho lógico que tracei entre as mesmas: tive a 

preocupação de as construir em função das necessidades dos alunos, respeitando um 

período temporal mínimo para que houvesse aquisição de competências; propus exercícios 

que possibilitassem a sua realização entre os diferentes espaços e a criação de aulas 

idênticas, de forma a garantir a implementação de rotinas e a potenciar a aprendizagem dos 

alunos; contemplei os momentos de recolha de informação necessárias para um 

ajustamento do processo, através da avaliação (PNEF, 2001), tentando criar numa unidade 

pedagógica coerente. 

Na operacionalização dos níveis inferiores de planeamento, essencialmente, das UE, 

definidos por Rosado (2003) como um conjunto de aulas que são agrupadas de acordo com 

critérios pedagógicos específicos, houve oportunidade de retificar equívocos e erros 

cometidos no diagnóstico e consequente prognóstico inicialmente realizados, tendo havido 

necessidade de reajustamentos de forma a tornar os prognósticos mais adequados ao 
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potencial de aprendizagem de cada aluno (Araújo, 2007). Desta forma, foram cruciais para o 

processo de ensino e de aprendizagem os momentos de avaliação e os ajustamentos que 

existiram, para potenciar a aprendizagem através da adaptação do ensino às necessidades 

dos alunos (Araújo,2007).  

O PAT assume-se, assim, como um documento de extrema importância devendo ser 

reajustado, sempre que tal se verificar necessário, para que se constitua como uma 

referência válida e um instrumento de trabalho e de consulta constante, ao longo de todo o 

ano letivo (Carvalho, 1994). 

De acordo com o contexto de ensino e as reais necessidades da turma, as prioridades 

estabelecidas para a 3.ª etapa de desenvolvimento e consolidação foram: fomentar atitudes 

responsáveis nas aulas; responsabilização dos alunos pelo seu processo de aprendizagem; 

e o trabalho em equipa. Mas foi também nesta etapa que me foquei no modo operacional do 

planeamento da avaliação formativa e nas decisões relativamente aos agentes 

demonstrativos, às estratégias de questionamento e às prioridades de acompanhamento. 

Tendo sido clara a necessidade de melhoria numa perspetiva de elevação da qualidade do 

planeamento, perspetivada ao nível da intervenção pedagógica.  

Na 4.ª etapa de consolidação e revisão, procurei desenvolver aulas com objetivos muito mais 

individualizados. Cada aluno esteve a trabalhar para concluir um determinado nível de 

desempenho necessário ou a evoluir nas suas aprendizagens além dos níveis de critério 

para o sucesso. Desta forma as minhas preocupações estavam mais centralizadas no 

impacto do ensino, caracterizando, segundo Fuller (1975) (citado por Jardim, 2007), o último 

estádio das preocupações do professor. 

Para os alunos que por motivos de lesão não conseguiam realizar as aulas planeei sempre 

tarefas diversificadas a realizar. 

 

5. Avaliação – porquê, o quê e como? 

A avaliação para e da aprendizagem 

 

Porque devemos avaliar? O que devemos avaliar? Como avaliamos? Quando avaliamos? 

Com que prioridades? Com que meios? Com que organização?  
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A avaliação assume um papel fundamental, no processo de ensino e aprendizagem, na 

medida em que permite orientar, regular e certificar todas as decisões tomadas (Carvalho, 

1994). 

A importância da AI já foi referida anteriormente, assumindo o seu papel no processo de 

orientadora de todo o trabalho que o professor pretende desenvolver com os alunos, ao 

longo do ano letivo.  

No que concerne à avaliação formativa, não existe uma “definição universalmente aceite” 

mas existe “um traço comum, que se prende com a função reguladora” (Dias & Rosado, 

2003). 

“Esta é entendida como um instrumento para detetar as dificuldades e os sucessos dos alunos, ao 

longo do processo de ensino e de aprendizagem e, também, como um meio para adaptar as 

características do ensino às características do ensino às características dos jovens, visando o 

sucesso dos mesmos”. 

 (Dias & Rosado, 2003, p. 75) 

A avaliação formativa foi realizada com o intuito de servir e suportar o processo de ensino e 

de aprendizagem. Teve sempre um caráter regulador e guia para a tomada de decisão. Foi 

através da obtenção das informações sobre o alcançar ou não daquilo que era proposto, das 

próprias tarefas utilizadas e das respostas dos alunos às situações, que fui identificando 

onde é que os alunos estavam na sua aprendizagem (Carvalho, 1994). Depois pensei no 

que os alunos precisariam e qual seria o melhor caminho, utilizando as informações para 

promover melhorias (avaliação para a aprendizagem). Esta ferramenta acompanhou-me ao 

longo de todas as aulas, com foco nos objetivos de aprendizagem e no modo como os 

alunos aprendem. 

No 1.º período, para promover a compreensão por parte dos alunos dos objetivos de 

aprendizagem e dos critérios, para existir uma maior interação entre o professor e os alunos, 

como também, para envolver os alunos neste processo, tive a preocupação de explicar que 

a avaliação formativa realizava-se ao longo das aulas, onde todos os momentos faziam parte 

integrante deste processo; tive várias conversas com os alunos para entenderem o que 

tinham de realizar para alcançar o sucesso; fui informando sobre aquilo que eles já tinham 

conseguido e o que queria que eles alcançassem. Acredito que as constantes conversas 

foram uma excelente forma de envolver os alunos no seu próprio processo de avaliação e 

acima de tudo de aprendizagem.  
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Terminado o 1.º período e depois de ter refletido sobre o assunto, pude constatar que a 

avaliação formativa poderia melhorar quanto às suas estratégias, formas de 

operacionalização e envolvimento dos alunos no processo. 

Focando-me nestas preocupações, no 2.º período comecei a incluir no planeamento o modo 

operacional da avaliação formativa ao longo das UE. Verifiquei que a realização de uma 

efetiva avaliação formativa influência a diferenciação do ensino, sendo este processo 

facilitado pela utilização de meios auxiliares. Introduzi fichas de apoio nas aulas com a 

intenção de dar suporte aos alunos nas diferentes áreas, na procura de um melhor 

entendimento dos objetivos a trabalharem, dos critérios necessários na obtenção de um 

nível, bem como na inclusão da informação dos desafios diferenciados para cada 

aluno/grupo de alunos, nas diferentes tarefas. 

Também foi visível uma melhoria bastante significativa na diferenciação dos objetivos ao 

longo das etapas e UE, procurando que uma melhor adequação das situações de 

aprendizagem concorresse para uma melhor aprendizagem dos alunos (Onofre, 1995). “A 

avaliação só é verdadeiramente formativa quando as evidências são usadas para adaptar o 

ensino às efetivas necessidades de aprendizagem dos alunos” (Black et al, 2004). 

“(…), de facto, a Avaliação Pedagógica mais não é que do que a fonte, o suporte de um processo 

de ensino-aprendizagem estruturado. Diríamos mesmo que pudemos ensinar porque avaliamos. E 

os alunos aprendem porque nós ensinamos. Logo que os alunos aprendem porque nós avaliamos. 

Desta forma, a excelência do seu desenvolvimento e aprendizagem é condicionada, em larga 

medida, pela qualidade da Avaliação que se realiza.”  

(Onofre, 1996, p. 54) 

O planeamento representa então um papel preponderante no controlo do ensino, avaliando o 

nível de consecução dos objetivos e alertando para a necessidade de formular alterações ao 

inicialmente planeado, sempre que pertinente. 

Por outro lado, a avaliação formativa é uma referência fundamental para o planeamento, 

“A avaliação pressupõe um sistema de recolha e interpretação de dados para que, professores e 

alunos possam adaptar a sua atividade aos progressos e problemas de aprendizagem verificados e 

decidir novas prioridades, novos desafios, outras possibilidades para aprenderem. Trata-se pois, de 

um referência fundamental e determinante no planeamento do processo de ensino-aprendizagem” 

(Carvalho, 1994, p. 137) 
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Procurei diversificar a avaliação, utilizando, também, a autoavaliação, a heteroavaliação e o 

ensino recíproco para que os alunos tivessem a oportunidade de refletir sobre o que 

aprenderam e o modo que aprenderam, emitindo um juízo de valor sobre essas 

aprendizagens. 

No último dia de aulas de cada período entreguei uma ficha de autoavaliação, tomando por 

referência um conjunto de critérios, nas diferentes matérias, áreas de extensão de EF e de 

sucesso. Criei também uma folha para cada aluno com os níveis atingidos em cada matéria, 

os resultados da aptidão física, dos conhecimentos e um comentário pessoal. Considero que 

estas medidas foram essenciais para a reflexão e perceção que os alunos têm das suas 

aprendizagens, dos objetivos que estão a trabalhar, dos critérios de avaliação, assim como, 

do reconhecimento das dificuldades como verdadeiras oportunidades de aprendizagem, 

sendo estes fatores preponderantes para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Passando para a função certificativa da avaliação, esta caracterizou-se por ser um balanço 

final daquilo que foi alcançado pelos alunos (desempenho final-avaliação da aprendizagem). 

A avaliação sumativa foi realizada com base nos PNEF, nos critérios de avaliação do 

agrupamento e nas decisões tomadas pelo GEF. Foi suportada por toda a informação 

retirada da avaliação formativa e de acordo com os documentos orientadores referidos 

acima. No final do período as aprendizagens dos alunos foram classificadas considerando o 

seu desempenho nas três áreas, tendo sido atribuída uma classificação final. 

Deixo referência da circunstância de a meio do ano letivo terem sido introduzidos 

ajustamentos nos critérios de avaliação por parte do GEF. Esta alteração dos pressupostos 

anteriormente comunicados aos alunos, foi no sentido de maior exigência e acabou por 

representar para a turma que lecionei um reforço para o desenvolvimento das competências 

dos alunos uma vez que detinham potencial de progressão.  

No 1.º período atribui três negativas, tendo sido confrontada por parte dos encarregados de 

educação em reunião, por email e no atendimento aos EE com explicações sobre a razão da 

atribuição dessas classificações, o que foi demonstrativo da atenção dos mesmos sobre a 

educação dos seus educandos. 

Relativamente aos alunos, entendo que o efeito dessas classificações acabou por ser 

positivo pois funcionou como estímulo à motivação para obter melhores resultados e como 

fator de responsabilização sobre o seu processo de aprendizagem.  
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No que concerne à área de extensão da EF referente aos conhecimentos e tendo 

inicialmente aplicado um teste de diagnóstico, utilizei no 1.° período um teste escrito, no  2.° 

período um trabalho de grupo interdisciplinar, com apresentação oral suportada em 

PowerPoint  e no 3.° período facultei aos alunos a possibilidade de opção, a qual recaiu 

sobre novo teste escrito. 

Na área de extensão da aptidão física foram realizados exercícios que propuseram o 

desenvolvimento das capacidades motoras com vista à melhoria da aptidão física dos alunos 

e com potencialidade de se repercutirem nas suas vidas futuras, transpondo-os para a 

ZSAF. Centrei-me no desenvolvimento da capacidade motora resistência aeróbia. 

Um indicador fiável do sucesso das aprendizagens neste âmbito, reside na constatação de 

que todos os alunos alcançaram a ZSAF em ambos os testes contemplados nos critérios de 

avaliação da escola. Julgo que para estes bons resultados obtidos na aptidão f ísica, 

nomeadamente ao nível do teste dos abominais e da resistência aeróbia, contribuiu a minha 

firmeza no passar da mensagem de que a aptidão física constituía matéria em que as 

melhorias só se alcançariam com trabalho e persistência bem como a entrega e motivação 

dos alunos ao longo das aulas, mesmo em dias de muito calor e cansaço. 

Assumir a aptidão física como uma matéria a trabalhar na turma e desafiar os alunos a 

envolverem-se na consecução de um objetivo, em que cada um controlava o seu esforço, 

com incentivo a evitar atitudes de desistência, foram fatores que destaco no bom trabalho 

realizado nesta área. 

No início do ano, quando a tarefa de corrida de resistência à volta do campo foi pela primeira 

vez realizada, os alunos responderam bem mas nem todos conseguiram correr durante os 5 

minutos. O resultado do FB motivacional a que posteriormente recorri foi evidenciado pela 

força de vontade que os alunos puseram na realização do teste no 2.° período, tendo todos 

corrido durante 7 minutos, sem que qualquer deles tivesse parado antes do tempo. 

Quanto ao teste do Vaivém também no 2.° período todos os alunos alcançaram a ZSAF, o 

que me deixou muito satisfeita. Menciono que manifestei esta minha satisfação à turma, 

demonstrando o meu interesse sobre as aprendizagens e evolução de cada um dos alunos. 

Solicitei que aplaudissem os alunos que tinham conseguido alcançar a ZSAF e aqueles que 

tinham revelado uma grande evolução. 
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Ao longo do ano tentei cultivar o interesse nas matérias e no progresso dos alunos, 

deslocando o foco sobre as classificações; providenciei explicações sobre os propósitos da 

avaliação; estabeleci um clima positivo e um discurso construtivo sobre a avaliação; envolvi 

os alunos nas decisões sobre avaliação; e tentei não comparar alunos, apesar de por vezes 

ser inevitável.  

Houve uma constante cooperação entre os professores estagiários e o professor orientador 

de escola, no intuito de superarmos as dificuldades e inquietações sentidas na atribuição das 

classificações. Também existiu uma constante partilha de ideias, reflexões e intervenções 

sobre esta área entre os professores do GEF devido à dupla alteração dos critérios de 

avaliação este ano, os quais trouxeram alguma agitação ao GEF. 

Neste âmbito, julgo que os professores estagiários tiveram uma intervenção pertinente ao 

longo do ano uma vez que antes de começarem as aulas trouxeram à discussão a 

classificação por percentagens, introduzindo questões e dando opinião. Apesar de nem 

todos os professores do GEF concordarem, este foi o primeiro ano do início de uma 

avaliação sem percentagens em EF na ESRDL. A questão das atitudes também foi uma área 

em que intervimos tentando passar as ideias com que a professora da disciplina de 

Avaliação Educacional nos instruiu. A mais concreta intervenção foi a apresentação da 

proposta de alteração dos critérios de avaliação para o ensino secundário. 

Ao nível do ensino básico não chegámos a fazer uma proposta dado que esta avaliação 

ficou a cargo da EB 2,3 Eugénio dos Santos, ainda assim, em reunião de subdepartamento 

de EF apresentei a minha perceção sobre a facilidade dos critérios de avaliação definidos 

para o 7.º ano de escolaridade que lecionei. 

No balanço do ano letivo julgo que ao nível do planeamento e avaliação houve uma evolução 

positiva da minha prática pedagógica, destacando, sobretudo, as efetivas aprendizagens dos 

meus alunos. 
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6. Conduzir o ensino e induzir aprendizagens – qual o melhor percurso? 

Estratégias, competências e decisões na gestão dos caminhos para as 
aprendizagens 

 

Para um professor o conhecimento prático “é aquele que ele reconhece permitir-lhe resolver 

os problemas concretos com que se vai confrontando ao longo da sua vida profissional” 

(Onofre, 2003). 

Shulman (1987, 2004; citado por Martins, 2014) divide em três as categorias do 

conhecimento, constituindo-se este saber em: conhecimento do conteúdo, conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento dos alunos e das suas características.”Salienta 

ainda a importância do conhecimento curricular, atribuindo especial destaque à necessidade 

de compreensão do currículo e dos materiais que se constituem como as ferramentas de 

trabalho dos professores”. 

Todas estas dimensões do conhecimento devem ser mobilizadas num saber em ação 

integrador, numa atividade e função desempenhada pelo professor que procure responder 

às necessidades dos alunos e promova o desenvolvimento integral das suas capacidades 

potenciais, e que adeque as práticas pedagógicas ao contexto real em que se desenvolvem 

as aprendizagens. 

O processo de aquisição e desenvolvimento das competências associadas a um 

desempenho eficaz da função do professor depende da capacidade do futuro professor 

testar, em contexto real, o conhecimento construído e modelado na fase da formação inicial, 

mas também do acompanhamento recebido de profissionais de capacidade reconhecida, 

sendo estes indispensáveis a uma supervisão pedagógica de qualidade (Onofre, 2003). 

A circunstância do programa de estágio incluir visitas interescolas permite-nos compreender 

como o contexto real em que o estágio se desenvolve interfere e molda a formação do 

professor estagiário. 

Na abordagem da gestão da ecologia da aula, a sala de aula implica uma análise conjunta 

da vida de professores e alunos numa interação de três sistemas que se inter-relacionam: 

organização, instrução e agenda social dos alunos (Hastie & Siedentop, 1999). 
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“No contexto educacional, a sala de aula surge enquanto lugar onde se desenvolve a atividade 

educativa expressa no processo de ensino e de aprendizagem, implementado por professor e 

alunos que se encontram em interação num determinado período de tempo. 

“(…) cabe ao professor promover uma ecologia norteada por um programa de ação centrado em 

aprendizagens reconhecidas como significativas para e pelos alunos. Para tal constitui-se como 

condição que o professor, ao implementar os sistemas de instrução e gestão integre 

intencionalmente a agenda social dos alunos”. 

(Martins, 2014 p.1 e 10) 

Deste modo é importante que o professor compreenda a forma como os sistemas interagem, 

procurando estabelecer uma ecologia orientada para a aprendizagem, garantindo, em 

simultâneo que, haja a integração do sistema social dos alunos, para desenvolver um ensino 

de qualidade (Martins, 2014). 

A gestão destes três sistemas de tarefas também passa pelo diálogo e negociação: 

centrando-se na diminuição das exigências no sistema de instrução e de organização (Hastie 

e Siedentop, 1999).   

Nas minhas aulas tentei integrar a agenda social dos alunos, nomeadamente através da 

possibilidade de expressarem a opinião durante as aulas. Por exemplo, na definição de 

tarefas ou datas, nomeadamente, na definição do tipo e data da avaliação na área dos 

conhecimentos ou na escolha da atividade da visita de estudo, contribuindo “para uma 

ecologia de aula equilibrada em que os alunos se sentem parte integrante do programa de 

ação, corresponsabilizando-se e contribuindo para um alinhamento com o vetor primário 

definido pelo professor (Martins, 2014). 

Para estruturar a minha reflexão sobre as dinâmicas desenvolvidas na da sala de aula irei 

sustentar-me nas dimensões de intervenção pedagógica apresentadas por Siedentop (1989, 

citado por Onofre, 2003) – instrução, clima, disciplina e organização. 

Após a AI surgiu a 2.ª etapa de aprendizagem e desenvolvimento, que recaiu na 

aprendizagem dos conteúdos das matérias em que na generalidade os alunos apresentavam 

maiores dificuldades, tentei dar mais ênfase às consideradas prioritárias e induzir o sucesso 

naquelas que revelavam maior facilidade. Esta abordagem às matérias prioritárias constituiu 

estratégia transversal a todas as UE e tornou-se numa mais-valia para um contínuo e 

evolutivo processo de ensino e de aprendizagem. 
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O progresso no processo de avaliação formativa, que referi anteriormente, também ajudou à 

melhoria que senti ao nível da diferenciação de ensino. A dificuldade inicial que reconheci, 

tentei colmatá-la no 2.º período, através de situações de aprendizagem ajustadas às reais 

necessidades dos diferentes alunos. Teixeira e Onofre (2009) também identificam a 

diferenciação do ensino como uma dificuldade sentida pelos professores estagiários (15%) e 

referida pelos seus orientadores (46%).  

“As dificuldades relacionadas com a diferenciação do ensino foram mencionadas significativamente 

mais vezes no segundo período (10%) pelos estagiários do que no terceiro período (0%). Como já 

salientámos, é no segundo período lectivo que os estagiários sentem a necessidade de diferenciar 

o ensino em função das aptidões e características dos alunos e talvez por isso mencionem este tipo 

de dificuldades preferencialmente nesta altura”.  

(Teixeira & Onofre, 2009, p. 1167) 

Foi também no 2.º período que passei pela experiência de ser observada em aula, no âmbito 

das visitas interescolas, sendo que um dos aspetos referenciados para melhorar foi 

exatamente a diferenciação do ensino. Esta etapa envolveu um conjunto de situações 

marcantes no meu processo de aprendizagem, que implicaram a gestão de emoções, 

resultantes da observação da minha aula por outros professores e colegas estagiários, com 

a consequente conferência pós-aula. 

Foi desafiante o colocar à prova e à discussão as minhas competências a nível da 

lecionação e as justificações/reflexões das decisões sobre as práticas pedagógicas. 

Contribuiu também para o meu crescimento emocional, o desenvolvimento de competências 

relacionadas com a escuta ativa, o acolhimento da crítica e a recetividade a sugestões. Por 

outro lado, foi um marco importante no caminho percorrido no estágio pedagógico uma vez 

que representou o direcionar da aprendizagem para a relevância do planeamento, da 

avaliação formativa e da diferenciação do ensino. 

A instrução foi uma dimensão que sofreu evolução ao longo do ano letivo. No princípio, 

caracterizou-se por ser muito extensa no início das aulas, na tentativa de transmitir o máximo 

de informações e conteúdos aos alunos, mas percebi que se encontrava desajustada face, 

por um lado, ao tempo reduzido de concentração que os mesmos revelavam, e, por outro 

lado, à necessidade de repetição da informação ao longo da aula, para pequenos grupos. 

Na passagem dos planos de aulas para os planos de UE, a instrução inicial extensa cingiu-

se à primeira aula das UE, sendo explicada a lógica dos objetivos e das tarefas a realizar, 
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nas aulas seguintes, tentando levar os alunos a perceberem “a relação entre a organização e 

os objetivos de aprendizagem da aula” (Onofre, 2003).  

A utilização de palavras-chave, referida muitas vezes pelo orientador de escola, fortaleceu o 

planeamento dos momentos de instrução, melhorando a clareza da informação, a 

manutenção da atenção e a retenção das ideias. 

Na instrução inicial para além de apresentar os objetivos da sessão, relacionar com as 

sessões anteriores ou seguintes e apresentar os conteúdos propriamente ditos, tentei 

controlar a compreensão da informação, questionando os alunos. Deste modo, o 

questionamento procurou esclarecer qualquer dúvida que poderia ter ficado, permitindo 

“garantir a atenção e concentração dos alunos nos momentos em que o professor realiza a 

informação” (Onofre, 2003) e também controlar a compreensão da matéria transmitida. 

Esta concentração nos momentos de instrução foi um aspeto importante no trabalho com a 

turma. Foi um ponto crítico na 1.ª etapa de formação que ficou resolvido na 2.ª, através do 

trabalho desenvolvido no sentido de os fazer entender a utilidade e preponderância que tinha 

nas suas aprendizagens. 

Procurando “garantir que os alunos saíam da aula com uma ideia clara quanto aos êxitos e 

às dificuldades de aprendizagem que manifestaram na aula” (Onofre, 2003), o recurso a 

balanços finais de aula foi uma constante para promover momentos de reflexão. Entendo 

que foram essenciais para a reflexão das aprendizagens, das dificuldades sentidas, das 

situações propostas, do empenho e do comportamento dos alunos e para contribuir para um 

melhor acompanhamento das aprendizagens dos alunos. 

O FB constituiu também um momento de emissão de informação durante a prática. 

Segundo Onofre (1995, p. 83 e 84), o FB pedagógico está intimamente relacionado com o 

acompanhamento das atividades propostas. Deste modo tornou-se importante: 

“a) Garantir o controlo da actividade de toda turma; b) Controlar as várias situações que ocorrem 

simultaneamente numa aula; c) Supervisionar de forma activa a actividade dos alunos que estão 

mais afastados do professor; d) Conseguir que os alunos identifiquem as suas dificuldades ou 

capacidades concretas na realização da actividade de aprendizagem na aula; e) Garantir que cada 

aluno tenha uma informação actualizada sobre como está a aprender; f) Garantir o equilíbrio entre 

uma informação individualizada sobre as dificuldades de aprendizagem, e o mesmo tipo de 

informação para o grupo de alunos; g) Assegurar a participação dos alunos na ajuda ao professor 

nas diferentes actividades da aula; h) Garantir que os alunos tenham a noção do que realizam 



31 
 

correctamente durante toda a aula; i) Garantir que os alunos relacionem as acções de 

aprendizagem que realizam com os resultados dessas acções; j) Garantir que os alunos saibam a 

forma como devem realizar a actividade após terem cometido um erro; k) Garantir que os alunos 

não continuam a cometer os erros que lhe foram identificados; m) Garantir que os alunos sejam 

capazes de identificar por eles próprios vários aspectos relacionados com a sua aprendizagem; n) 

Garantir que o máximo de alunos sejam inquiridos sobre as actividades das aula; o) Respeitar o 

tempo óptimo para que os alunos respondam as questões que lhe são colocadas; q) Garantir um 

nível elevado de empenhamento dos alunos na realização da actividade; r) Garantir que os alunos 

estejam todos em actividade simultaneamente; s) Garantir a manutenção do ritmo de actividade 

dos alunos quando os informa sobre a maneira corno estão a realizar os exercícios de 

aprendizagem”. 

De forma progressiva fui melhorando o FB, passando da preocupação com a quantidade de 

emissão de FB, para a preocupação com a sua adequação; do FB à distância, para o 

término do ciclo de FB e qualidade do mesmo. 

Carreiro da Costa (1995) permitiu-me esquematizar o FB pedagógico em quatro dimensões 

(objetivo, forma, direção e valor) e considero que todos os FB que fui utilizando ao longo das 

aulas – avaliativo, interrogativo, descritivo, visual, auditivo, quinestésico, misto, individual, a 

um grupo, à classe, positivo e negativo – foram relevantes para adequar o conteúdos das 

informações às diferentes situações e à diferenciação das estratégias para chegar ao 

entendimento dos alunos. O FB tornou-se fundamental na avaliação formativa. 

A demonstração também teve um papel importante no entendimento da informação 

transmitida, pois permitiu que os alunos visualizassem as situações propostas. Onofre (1995) 

considera a utilização de informação visual, como sendo a forma mais eficaz de transmissão 

da informação, por ser mais sintética e concreta que a verbal. 

Não tendo a demonstração correspondido a dificuldade sentida, no 2.º período foi melhorada 

através da concretização em planeamento. Nele foram integrados os agentes 

demonstrativos, a situação utilizada e a variação das estratégias. No estudo de Onofre 

(1995) também é sugerido o recurso aos alunos para apresentarem os modelos de 

realização da tarefa. Tive em atenção à posição e à distância dos alunos e ao grau de 

entendimento da tarefa. Sempre que entendi útil preparei e experimentei previamente a 

situação, questionando os meus colegas de estágio para me certificar que estava correta.  

A utilização de meios auxiliares também foi uma estratégia que potenciou a transmissão da 

informação, suportando os alunos nas diferentes áreas, na procura de um melhor 
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entendimento dos objetivos a trabalharem, dos critérios necessários na obtenção de um 

nível, na inclusão da informação dos desafios diferenciados para cada aluno/grupo de alunos 

nas diferentes tarefas, bem como na constituição dos grupos de trabalho. 

A dimensão de ensino clima relacional apela a um ambiente de aprendizagem positivo e 

envolve a relação entre os alunos, a relação entre os alunos e o professor, a relação entre os 

alunos e as matérias e a relação entre os alunos e as situações de aprendizagem 

(Siedentop, 1998). 

Neste campo foi promovida uma relação de ajuda e confiança entre professor-aluno e entre 

alunos-alunos para que estes se sentissem seguros no espaço de aula e num ambiente 

promotor de motivação. Neste sentido, tentei emitir uma elevada taxa de FB motivacionais e 

avaliativos positivos junto dos alunos na 1.ª etapa de formação; criei tarefas desafiantes e 

adequadas, promovendo a motivação dos alunos, e evitando comportamentos fora da tarefa; 

assisti aos jogos de futebol do torneio da equipa; tentei observar alguns treinos de DE de 

voleibol, visto que 20 alunos da turma estavam inscritos; demonstrei constantemente a 

minha preocupação com a aprendizagem dos alunos e promovi momentos de conversa e 

reflexão. 

A relação que estabeleci com os alunos ficou consolidada no 1.º período, sendo que o foco 

relacional se centrou em potenciar nas aulas o envolvimento e responsabilização dos alunos 

no seu processo de ensino e de aprendizagem, a cooperação, o trabalho em equipa e a 

autonomia. 

Para além da instrução e do clima relacional também a disciplina constituiu dimensão do 

ensino a ter em conta. Nesta dimensão não encontrei obstáculos, tendo sido facilitada pela 

turma que lecionei, indo ao encontro do estudo de Teixeira e Onofre (2009) no qual a 

disciplina não foi encontrada como dificuldade dos professores estagiários. 

No início do ano foram logo estabelecidas medidas que auxiliaram a promoção e controlo 

dos comportamentos dos alunos, atendendo às regras e rotinas instaladas (Onofre, 1995). 

Foram raros os momentos em que tive de remediar comportamentos, tendo estes acontecido 

apenas no 1.º período. As estratégias utilizadas passaram por chamar o aluno à parte 

questionando-o acerca das razões que o levaram a ter determinada atitude; retirar o aluno 

da tarefa e sentá-lo; deixar o aluno no final da aula refletir sobre as suas atitudes. Associo 
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estas práticas ao entendimento de que é tão importante formar o aluno nas suas tarefas de 

aprendizagem na aula, como desenvolvê-lo para o futuro (Onofre, 1995). 

À lecionação devem sempre estar associados valores e intenções educativas pelo que 

procurei ter presentes nas minhas aulas o respeito mútuo, a promoção de autonomia e 

responsabilização dos alunos na sua aprendizagem, o fomentar um espírito de reflexão e 

partilha no final da aula, o incentivo à cooperação, o trabalho em equipa, o saber estar com o 

outro, o demonstrar interesse pela melhoria das aprendizagens dos alunos e atenção para 

com eles enquanto pessoas. 

Penso que se o professor for reflexivo sobre a sua prática pedagógica, desenvolver 

atividades desafiantes e adequadas às necessidades reais dos alunos e transmitir o 

sentimento de respeito e interesse pelos alunos, terá menos problemas de indisciplina. Este 

é o caminho em que acredito e que segui. 

Tenho a plena noção de que a turma que lecionei não suscita problemas de indisciplina pelo 

que não terá especial relevância o facto de não ter sido confrontada com qualquer situação 

que revelasse gravidade. Mesmo na semana de professor a tempo inteiro, não obstante ter 

preferido o trabalho com turmas mais complicadas, nesta perspetiva, acabei por não 

vivenciar qualquer situação dessa natureza. Durante o estágio pedagógico o contacto com 

situação problemática limitou-se a um contexto de observação de aulas e não tendo passado 

pela experiência de intervenção, não testei a minha capacidade de resolução de conflitos. 

Em relação à dimensão da organização, Onofre (1996) menciona preocupações na gestão 

dos espaços e materiais, na gestão do grupo de alunos e na gestão do tempo de atividade 

na intervenção pedagógica. 

Na AI as preocupações encontravam-se mais na gestão dos espaços e materiais, devido ao 

fraco conhecimento sobre o aproveitamento dos espaços e à falta de rotinas de montagem e 

arrumação do material.  

A gestão do tempo de atividade ao longo do ano foi uma dificuldade sentida devido, por um 

lado, ao reduzido aproveitamento das aulas de 45 minutos e, por outro, nas aulas de 90 

minutos a necessidade de querer aproveitar o tempo, com aulas intensas e diversificadas, o 

que levou a que algumas aulas terminassem em cima do toque ou mesmo depois dele (uma 

vez que a turma não tinha aulas a seguir). 
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Na gestão do grupo de alunos não senti dificuldades nem inquietações. Na formação de 

grupos tive em conta fatores que favorecessem uma melhor adequação do processo de 

ensino e de aprendizagem. Neles incluo os dados recolhidos na AI e na avaliação formativa, 

os prognósticos para cada aluno, as caraterísticas de aprendizagem, os espaços onde se 

ministraram as aulas e os conteúdos da própria tarefa, o respeito pelo modo de realização, 

diferentes níveis de aprendizagem e de assimilação das componentes críticas.  

Recorrendo a estes fatores formei grupos homogéneos e heterógenos, tendo por referência 

que, por um lado, seria importante criar oportunidade para que os mais capazes 

conseguissem transmitir aos colegas o seu conhecimento e colaborassem nas diversas 

tarefas, criando um clima de cooperação e de interajuda na turma, e que, por outro lado, 

grupos homogéneos podiam favorecer o desenvolvimento entre os pares, na partilha de 

dificuldades e de momentos de superação entendidos e sentidos pelos mesmos. A formação 

dos grupos dependeu dos conteúdos a lecionar e dos objetivos predominantes em cada 

abordagem às matérias. 

Futuramente parece-me importante considerar a variação das estratégias e desafios que 

propomos aos alunos para que possam chegar aos objetivos esperados. 

Realço que procurei reservar maior dedicação aos alunos que apresentam níveis de 

desempenho inferiores, como acima referi, como o objetivo de contribuir para a superação 

de dificuldades verificadas na realização das tarefas e para que conseguissem perceber 

quais as componentes criticas que teriam de realizar para alcançar o sucesso na tarefa.  

As aulas foram maioritariamente politemáticas, através de estações, no entanto, também 

foram lecionadas matérias de forma massiva, facilitando a intervenção do professor e a 

aprendizagem dos alunos. Julgo que a introdução de novos conteúdos de forma massiva é 

preponderante à aprendizagem dos alunos e a uma melhor captação destes novos 

conteúdos, tanto através da observação dos colegas, por transmissão de FB úteis a toda a 

turma, como a nível organizativo e de intervenção, tendo o professor a possibilidade de estar 

mais focado numa só tarefa. Este é um aspeto que ponderarei no futuro, na introdução de 

novos conteúdos ou em matérias que seja necessário uma intervenção mais específica junto 

da turma, tentando não focar-me só nas, tão faladas ao longo do curso, aulas politemáticas. 

Os EE propostos por Mosston (1981) constituem uma alternativa ao dispor dos professores 

na procura de produção de alterações nos comportamentos dos alunos por meio do 
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confronto ativo com as matérias, sob o efeito recíproco da atividade do professor e da 

atividade dos alunos (citado por Quina, 2009).  

Inicialmente os EE que mais utilizei foram os convergentes – por comando e tarefa –, estes 

centram-se mais no professor, que apresenta a tarefa e o objetivo. Foram importantes na 

melhoria das aprendizagens dos alunos e na intervenção do professor, visto que os alunos 

ainda tinham pouca autonomia.  

O EE por comando foi utilizado com maior incidência na introdução de conteúdos para toda a 

turma, em ensino massivo, nos aquecimentos, nos alongamentos e em matérias em que 

quem toma as decisões é o professor, principalmente ao nível da realização e intensidade da 

tarefa. Apliquei o EE tarefa em aulas politemáticas, já que implicam mais diversidade de 

tarefas a decorrerem em simultâneo, com mais individualização através da heterogeneidade 

da turma e o acompanhamento rotativo entre as estações/tarefas (Mosston e Ashworth, 

2008). 

Sentindo na turma o germinar de alguma autonomia, fui introduzindo outros EE, sempre com 

vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. O EE recíproco foi necessário para fomentar 

as relações interindividuais, a socialização e o exercício de FB. A utilização deste EE 

também elevou o domínio cognitivo da atividade, por parte do aluno, através da perseguição 

de objetivos mútuos, principalmente, a pares, onde o principal objetivo era ajudaram-se e 

transmitirem FB sobre os seus desempenhos de forma a alcançar o sucesso. O estilo de 

autoavaliação foi usado para existir uma autorregulação das atividades, constituindo um 

dado determinante no controlo da atividade pelo próprio aluno, através do uso de fichas ao 

longo das aulas e no momento de autoavaliação no final dos períodos. 

Na última etapa, um dos meus objetivos era mesmo a diversificação dos EE, estando a 

escolha intimamente relacionada com os nossos objetivos para o processo de ensino e de 

aprendizagem (Mosston e Ashworth, 2008). Pretendia assim vivenciar outra organização de 

aulas, outras respostas dos alunos e outras experiências na minha formação, não deixando 

que as estratégias de aulas que fui utilizando e consolidando fossem utilizadas até ao fim do 

ano, mas sim arriscar na tentativa de melhorar e evoluir. Olhando para o EE como o modo 

particular com cada professor interpreta e concretiza o ensino (Rosado, 2003).  

Como referi anteriormente, comecei por utilizar EE convergentes com o intuito de 

proporcionar à turma uma certa dependência do professor nas suas aprendizagens para 
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domínio dos comportamentos, introduzindo progressivamente estilos um pouco mais 

autónomos dentro do espetro dos convergentes, à medida que a turma foi evoluindo.  

Julgo que as estratégias que fazem apelo a um trabalho cooperativo e mais autónomo por 

parte dos alunos podem ficar comprometidas se os professores não criarem estruturas que 

suportem e preparem os alunos para se organizarem em grupo de forma responsável e 

produtiva. Foi nesta linha de raciocínio que me regi, e como considerei que na última etapa a 

turma já apresentava as características ideais para a introdução de EE mais diversificados, 

utilizei o estilo inclusivo, divergente e descoberta guiada. 

O EE inclusivo promoveu a inclusão dos alunos, desenvolvendo a integração das diferenças 

individuais e a autocondução na progressão de uma aprendizagem comum ao grupo, 

promovendo a consciência das relações entre aspirações e reais capacidades dos alunos. 

O EE descoberta guiada não foi utilizado na íntegra visto que o questionamento realizado 

aos alunos sobre as tarefas e sobre os níveis já tinha sido referenciado por mim em alguma 

altura do ano letivo.  

A implementação do EE divergente foi, no meu entendimento, a causa de um maior 

empenhamento por parte dos alunos na criação da coreografia de acrobática. A situação de 

aprendizagem foi definida pelo professor mas as respostas dependeram dos alunos, 

promovendo a exploração e diversificação das resoluções, apelando à criatividade e à 

autonomia. Ter apostado num planeamento exaustivo daquilo que pretendia da tarefa e na 

prévia formação dos grupos, estimulou o empenhamento dos alunos. 

No 2.º período também concretizei o desejo de trabalhar com crianças de 1.º ciclo, tendo 

lecionado duas aulas a uma turma de 1.º ano de escolaridade. 

A atividade teve tudo para constituir um desafio: uma escola diferente, um grupo de crianças 

de idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos, meninos muito centrados na figura do 

professor titular e o desconhecimento sobre as rotinas de trabalho.  

Assim que cheguei apercebi-me que algo de estranho se passava pois nenhuma das 

funcionárias sabia das chaves do ginásio e quando a professora chegou com os alunos 

mencionou que não sabia porque “nunca tinha entrado no ginásio”. Se por um lado fiquei 

aflita por não ter os materiais preparados a tempo, por outro, fiquei dececionada pelo facto 

da professora não lecionar a expressão físico-motora mesmo estando no currículo dos 
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alunos. Questionei-me de imediato: “Será que os alunos sabem correr? Será que os alunos 

têm rotinas? Ou será que vão achar que estão no recreio?”. 

Apesar das minhas inquietações antes de começar a aula, sentia-me segura e satisfeita por 

estar ali. 

Os alunos responderam muito bem às tarefas, à organização das aulas e à professora. A 

alegria, a curiosidade e a vontade na adesão às tarefas foram constantes durante as aulas.  

Adequei as tarefas ao nível dos alunos, tendo sido desafiantes para os mesmos; tive sempre 

os alunos literalmente atrás de mim, o que é importante nestas idades para a captação da 

atenção das crianças; os alunos estiveram sempre no meu contacto visual, circulei por fora e 

não tive problemas de comportamento, tendo o controlo das crianças seguro; tentei não ter 

tempos de espera, mesmo quando precisei de montar o material durante a aula, tendo 

introduzido o jogo do macaquinho do chinês, adaptando o plano de aula; utilizei muito FB 

positivo, motivacional e fui colocando desafios às crianças (será que conseguem saltar ao pé 

coxinho?); o clima de aula foi muito positivo; apesar de não se puderem chamar rotinas de 

trabalho em duas aulas, verifiquei que os alunos captaram bem as regras e o funcionamento 

das aulas mostrando disciplina e, também, trabalho anterior. 

Na adaptação das estratégias de ensino optei por: perguntar o nome dos alunos e questioná-

los sobre o meu, definir regras no início das aulas (1/2/3; stop/estátua), adaptar a linguagem, 

utilizar muita voz de comando, propor tarefas desafiantes e ajustadas às idades dos alunos, 

utilizar uma abordagem mais lúdica, privilegiar a socialização, encurtar os tempos de 

instrução visto que as crianças nestas idades não conseguem concentrar-se durante muito 

tempo e tentei captar constantemente a atenção dos alunos na figura do professor. Resolvi 

apenas ligeiras questões de conflito (passar à frente, tirar o material, empurrar) sem ter dado 

importância à situação em si, de forma propositada, para não dar atenção ao problema mas 

sim voltar a focar os alunos na aula e na tarefa. 

Esta experiência permitiu-me confirmar o gosto pelo trabalho com crianças tendo superado 

as expectativas que à partida eram já elevadas. Apercebi-me também da oportunidade para 

um papel mais ativo do ensino da EF infantil, numa faixa etária em que potencialmente se 

alcançam os maiores ganhos ao nível do desenvolvimento motor, o qual é um fator 

preponderante para a formação dos alunos e para a progressão das aprendizagens futuras. 
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É neste seguimento de ideias que deixo nota de alguma reflexão sobre o 1.º Ciclo do ensino 

básico. 

Este ciclo surge como um momento essencial na formação das crianças, que procura um 

percurso multilateral, visto que os resultados da educação dos alunos se traduzirão num 

reportório de conhecimentos, habilidades e capacidades fundamentais, garantindo 

igualmente na base para a formação de atitudes, hábitos e comportamentos (Silveira, 2007).  

É no 1.º ciclo do ensino básico que as crianças têm o seu primeiro contacto com as 

atividades físicas e/ou desportivas através da Expressão e Educação Físico-Motora (EEFM) 

e das atividades de enriquecimento curricular (AEC) de atividades físicas desportivas. 

A organização curricular para o 1.º ciclo do ensino básico consta da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, (aprovada em outubro de 1986, com alterações introduzidas pelas Leis  n.°s 

115/97, 49/2005 e 85/2009) e do Decreto-lei n.°139/2012, alterado pelos Decretos-lei n.°s 

91/2013, de 10 de julho e 176/2014, de 12 de dezembro. 

Este ciclo de escolaridade engloba, de forma articulada, cinco áreas: EEFM, Expressão 

Musical, Dramática e Plástica; Estudo do Meio; Língua Portuguesa; Matemática; Educação 

Moral e Religiosa, sendo que todas estas áreas deverão contribuir para o desenvolvimento 

da criança.  

De acordo com o estudo Physical Education and Education through Sport in Portugal, tendo 

em conta o sistema educativo português, a EF ou mais precisamente a EEFM no 1.º ciclo do 

ensino básico fica à responsabilidade de um professor generalista, denominado por 

professor titular de turma (PTT), enquanto nos restantes 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

no ensino secundário é requerido um professor especialista para a lecionação desta 

disciplina (Gonçalves & Costa, 2008).  

A atividade física é um meio de educação que utiliza o movimento como material 

pedagógico, visando organizar e melhorar o comportamento motor, psíquico e social da 

criança (Neto, 1994). 

Serrano (2003; cit. in Nunes, 2011) afirma que é importante que as crianças pratiquem 

atividade física, não só para melhorar a sua forma física mas também por questões 

relacionadas com a saúde, com a socialização, com a escola e também por ser uma 

atividade ligada ao seu bem-estar.  
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Segundo Mota (1999; cit in: Silveira, 2007), a EEFM deveria fornecer, nesta primeira fase do 

processo educativo, um programa rico e variado, através do qual as crianças tivessem a 

oportunidade de adquirir habilidades motoras básicas, ganhando autoconfiança e adquirindo 

os primeiros conhecimentos simples acerca do exercício e da sua contribuição para uma boa 

saúde e aptidão.  

A EEFM encontra-se como obrigatória no currículo do 1.º ciclo do Ensino Básico desde 1990, 

aprovado pelo Despacho n.º 139/ME/90, de 16 de agosto, mas apesar da aquisição de 

competências motoras e da promoção da prática desportiva e de atividades físicas serem 

considerandos fulcrais no desenvolvimento do indivíduo, a EEFM apenas vigora formalmente 

no currículo (Bayo & Diniz, 2010). Os professores do 1.º ciclo do ensino básico reconhecem 

a importância da EEFM, no entanto, observa-se a sua falta de lecionação neste ciclo escolar. 

O estudo de Bayo (2002; citado por Bayo & Diniz, 2010) apurou que 82,8% dos professores 

não leciona a disciplina de EEFM aos seus alunos.   

Mas como é que os PTT continuam a não lecionar a EEFM fazendo esta parte integrante do 

currículo? 

Silva e Dias (2003; cit. in; Bayo & Dinz, 2010) investigaram quais as razões pelas quais os 

professores não lecionam a EEFM, e os resultados apontam as seguintes causas: lacunas 

na formação inicial e contínua dos professores do 1.º ciclo do ensino básico; a falta de 

instalações ou a inexistência de materiais adequados; a insegurança no domínio dos 

conteúdos; técnicas, metodologias e primeiros socorros e a falta de processos de avaliação; 

o excesso de matérias de ensino e a dificuldade em alterar rotinas, e por fim, o maior 

reconhecimento das outras áreas curriculares.  

Em 2001 surgem na legislação portuguesa as AEC, previstas no artigo 9° do Decreto-lei nº 

6/2001, de 18 janeiro. Segundo a regulamentação mais recente referente às AEC, o 

Despacho n.º 9625-B/2013, estas são: 

“(…) atividades educativas e formativas que incidam na aprendizagem da língua inglesa ou de 

outras línguas estrangeiras e nos domínios desportivos, artístico, cientifico, técnico e das 

tecnologias da informação e comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a 

cidadania.”  
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Estas atividades permitem que os alunos sejam produtores e realizadores da sua própria 

aprendizagem, num trabalho colaborativo e voluntariamente concretizado, diversificando os 

seus tempos livres e enriquecendo o seu currículo (Silveira, 2007).  

As AEC são atividades que foram introduzidas para melhorar as atividades curriculares, 

tornando-as as mais valiosas. No entanto, o que se verifica após a introdução da AEC de 

atividades físicas desportivas é que esta é vista como uma substituição da EEFM. Esta 

circunstância parece dever-se ao facto de os PTT encontrarem agora um expediente de 

delegação desta tarefa no professor de AEC de atividades físicas desportivas, cuja 

especialidade é exatamente a EF (Petrucci, R. & Onofre, M., 2009). 

Para além disto a introdução das AEC,  

“que se poderia consubstanciar como uma mais-valia e acrescento à “Educação Física” dos nossos 

alunos veio, antes pelo contrário, provocar uma situação perversa, dado que aquilo que se 

preconizava como enriquecimento curricular é agora, do ponto de vista conceptual, algo difuso, que 

não se tem a certeza do que é, e que funções, finalidades e objetivos deve assumir”. 

(Petrucci, R. & Onofre, M., 2009) 

Como é que na maioria das vezes não se sabe o que é que os professores fazem nas aulas? 

Como é que não há comunicação entre o PTT e o professor das AEC de atividades físicas 

desportivas? Como é que não há articulação entre estes e o departamento de EF? 

Em cerca de 90% dos casos observados, não existe qualquer tipo de articulação entre os 

PTT e os professores de AEC de atividades físicas desportivas e estes professores 

desconhecem por completo o que é que os PTT fazem com os alunos ao nível da EEFM 

(Petrucci, R. & Onofre, M., 2009). 

Verifica-se então que o direito consagrado na Lei de Bases do Sistema Educativo não tem 

real concretização. O pleno desenvolvimento dos alunos enquanto seres humanos e 

cidadãos torna-se irremediavelmente comprometido para aqueles que frequentaram este 

nível de ensino nestas circunstâncias.  

Sabendo que na infância existem períodos críticos ou fases sensíveis para a aprendizagem 

de habilidades motoras, podendo-se, com o envolvimento adequado ao nível das áreas 

relacionadas com a locomoção e manipulação de objetos, fazer emergir com maior 

qualidade os padrões motores fundamentais onde assentará o desenvolvimento posterior de 

uma motricidade específica de maior qualidade (Neto, 1994), como é que ainda se pode 
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continuar a negligenciada a EF nestas idades? A EF deveria, com efeito, surgir desde tenra 

idade como garantia do desenvolvimento multilateral da criança e da adoção de estilos de 

vida saudáveis (Bayo & Diniz, 2010). 

Não podemos deixar de considerar o carácter obrigatório e legislativo da EEFM no currículo 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico Português, nem perder de vista que esta é a base da 

verticalidade do currículo de EF. 

Atualmente as escolas estão agregadas em agrupamentos verticais, o que releva a 

importância da articulação curricular entre ciclos de escolaridade, oferecendo oportunidades 

de tornar o percurso de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos mais consistente, na 

lógica desde sempre proposta nos PNEF. Por outro lado, a não existência efetiva de EF 

curricular no 1.º ciclo do ensino básico, apesar de consagrada em lei, acarreta 

consequências muito negativas e irreparáveis no desenvolvimento de todas as crianças, 

impossibilitando que estas usufruam dos benefícios da EF e dos valores individuais e sociais 

que lhe são inerentes (9.º Congresso Nacional de EF, 2013). 

Por fim, como sugestões do 9.º Congresso Nacional de EF (2013, p. 104) - Desafiar o 

Presente, Renovar o Futuro, deve-se: 

“elaborar projetos de EF articulados entre ciclos de escolaridade, do 1º ao 9º/12º ano, assumindo 

processos de supervisão e coadjuvação da Educação Física no 1º ciclo das escolas agregadas. Em 

paralelo as atividades de enriquecimento curricular (AEC’s) devem ser responsabilidade do 

agrupamento escola, integrando os seus projetos educativos, sendo igualmente sujeitas a 

processos de supervisão da responsabilidade dos Departamentos de EF. As atividades de 

enriquecimento curricular ou de desporto escolar não podem, de maneira alguma, substituir a EF 

no currículo efetivo de todos os alunos”. 

A formulação destas preocupações e estratégias para influenciarem a melhoria não deixa de 

ser animadora mas é preocupante a falta de progressos efetivos que se verifica na EF. 

Retomando a referência a atividades de formação no estágio, na semana de professor a 

tempo inteiro, que ocorreu entre os dias 9 e 13 de março, tive oportunidade de lecionar aulas 

de EF a turmas do 8.º, 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade. A diversificação dos anos do 

ensino básico e a abrangência do ensino secundário permitiu-me: uma abordagem prática de 

diferentes conteúdos e matérias, o recurso a estratégias pedagógicas diferenciadas e a 

interação com alunos de diferentes faixas etárias. Foi uma semana de trabalho intenso e 

muito gratificante, pois fui confrontada com a necessidade de alargar o âmbito da minha 
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atividade docente, de testar as minhas competências na condução do ensino e de captar o 

interesse dos alunos na adesão à aula. 

Esta experiência enriqueceu-me ao fornecer-me um contexto de trabalho que extravasou o 

foco do ano letivo na turma do 7.º ano de escolaridade, vivenciando diferentes 

comportamentos, desempenhos e motivações, bem como, a aproximação a metodologias de 

trabalho orientadas por outros docentes. 

Foi também interessante experienciar a normal prática da profissão segundo um horário 

completo, com a inerente conciliação das atividades de planeamento e de execução num 

ritmo mais exigente do que o associado ao desenvolvimento do estágio. Faço um balanço 

muito positivo desta atividade que contribuiu para o meu crescimento como docente e para 

uma melhor socialização na escola através das relações estabelecidas com muitos alunos e 

docentes. 

Registo ainda com satisfação a circunstância de ter recebido bons FB tanto por parte de 

professores (estás mais do que preparada para dar aulas foi um dos comentários), como de 

alunos, alguns dos quais me pediram para voltar no 3.º período. 

 

7. Contributos dos estagiários para a melhoria da Escola – que intervenções? 

A dança no Desporto Escolar, as atividades formativas adaptadas à população 
e o Estudo de Investigação-ação pertinente para a ESRDL. 

 

A Dança no Desporto Escolar 

O acompanhamento do DE está inserido nas atividades do estágio pedagógico, na área 3, 

onde é proposto ao professor estagiário o enquadramento num dos núcleos de DE 

existentes na escola, visando uma participação ativa na sua condução, avaliação e 

planeamento. 

Sendo o DE um dos trabalhos dos professores de EF é fundamental que o acompanhamento 

de um núcleo seja uma atividade inserida no estágio pedagógico, permitindo aumentar as 

capacidades ao nível do planeamento e avaliação de uma atividade com características 

específicas e diferentes das aulas de EF, nomeadamente, em termos de competições e de 

treinos sistemáticos.  
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A oferta da escola no âmbito do DE abarcava as atividades desenvolvida pelos núcleos de 

ténis de mesa, basquetebol, futsal, danças urbanas e voleibol, contando os três últimos com 

a colaboração ativa dos professores estagiários. A escolha do núcleo de danças urbanas, 

dentro desta oferta de escola, foi orientada pela motivação de desenvolver competências 

técnicas, numa área em que tinha muito para progredir uma vez que o currículo escolar não 

enfoca muito nela, e ainda pelo facto de até ao momento não terem surgido oportunidades 

para as desenvolver. 

Para além de ter constituído um desafio, foi uma modalidade que me ofereceu retorno em 

termos de satisfação pessoal e julgo que também gerou boas sinergias com o grupo de 

praticantes, pois a dança propicia um ambiente agradável e de desenvolvimento social. 

No DE, a Dança está incorporada nas Atividades Rítmicas e Expressivas.  

“A dança caracteriza-se através de conhecimentos, valores, atitudes, linguagem corporal, gestual e 

perspetiva de movimentos formais e informais. A sua forma universal de interpretação faz com que 

o movimento seja uma liberdade de expressão e motivação única, independente de qualquer 

cultura, crença religiosa, limitação física e psicológica”. 

 (Regulamento Específico Atividades Rítmicas e Expressivas, 2013 – 2017, p. 2) 

Sendo a dança uma cultura abrangente, os núcleos do DE podem apresentar vários estilos 

de dança, desde a clássica ao hip-hop, aos movimentos gímnicos integrados e outras 

vertentes, dando ênfase à originalidade e criatividade de cada grupo (Regulamento 

Específico Atividades Rítmicas e Expressivas, 2013 – 2017). 

O núcleo de DE de danças urbanas centra-se na dinamização de um grupo que ainda não 

tem muita tradição na escola, dado ter sido iniciado no ano letivo 2013/2014, sendo 

possivelmente por essa razão que o número de alunos inscritos foi ainda reduzido. No início 

do ano tinha cerca 18 alunos inscritos, mas depois de um primeiro contacto alguns acabaram 

por sair, mantendo-se posteriormente o núcleo com um grupo coeso de 10 alunas. Apesar 

da pouca experiência e do desempenho motor de algumas alunas na dança, foram muito 

assíduas, participativas, motivadas e interessadas em aprender e contribuir para a formação 

de coreografias.  

Considero que o planeamento desta modalidade é um pouco diferente da periodização típica 

utilizada noutras modalidades, tendo agregado a si uma grande imprevisibilidade. Penso que 

o mais importante, e que fiz ao longo deste ano letivo para as três coreografias que 

construímos foi: coreografar algumas partes, trabalhar as músicas que iriamos utilizar, 
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corrigir durante os treinos as alunas através do meu constante FB e da minha disponibilidade 

para as ajudar.  

É importante referir que no 3.º período tivemos por objetivo dar mais autonomia às alunas, 

em aspetos como a escolha das músicas, das coreografias, do estilo de dança e dos 

adereços.  

Em termos de planeamento e objetivos para a minha formação, optei por projetar as aulas 

possibilitando às alunas a vivência de vários tipos de dança, aumentando o reportório motor 

associado a cada dança mas, também, para me obrigar a trabalhar, a evoluir nesta 

modalidade e a preparar as aulas de forma mais específica e aprofundada. Lecionei pela 

primeira vez os seguintes estilos de dança: kizomba, kuduro, ballet, merengue, ritmos 

latinos/zumba, hip-hop e mais relacionado com o fitness, o bodycombat, a aeróbica e o step. 

No 3.º terceiro período comemorámos o Dia Mundial da Dança, num projeto desafiador para 

a escola e para mim, pelo conjunto de atividades apresentadas e pela complexa organização 

que foi necessário assegurar. 

O projeto foi dirigido às alunas do núcleo de DE de danças urbanas, aos alunos das turmas 

cujo horário letivo contemplava a disciplina de EF (na manhã do dia 29 de abril) e a qualquer 

elemento da comunidade escolar interessado em participar no conjunto de atividades 

orientadas à prática de atividades rítmicas expressivas. Na manhã do dia 29 de abril 

realizaram-se: workshops de dança nas aulas de EF, jogo ‘just dance’ na wii dinamizado 

pelas alunas do DE, apresentação do DE de danças urbanas no 1.º intervalo e aula de 

sapateado para os docentes durante o 2.º intervalo da manhã. Estas atividades contaram 

com a colaboração de professores do Clube Atlético de Alvalade e da professora de 

sapateado, também externa à escola e pretenderam associar a comunidade escolar à 

comemoração do Dia Mundial da Dança, estimular nos alunos da escola o interesse pela 

dança, proporcionar à comunidade escolar um dia aberto à prática da dança e dinamizar o 

núcleo de DE de danças urbanas. 

No fim do dia senti-me cansada mas muito satisfeita com a realização das atividades uma 

vez que as mesmas correram bem, tiveram muita adesão e impacto na escola, com a 

exceção do sapateado para os docentes.  

Também na vertente da logística da iniciativa tivemos o sentimento do dever cumprido dado 

que os aspetos organizativos foram devidamente assegurados. Realço ainda a boa 
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prestação das alunas do DE na apresentação da coreografia à escola, na dinamização do 

jogo da wii e na participação dos workshops. 

Considero como ponto positivo na minha intervenção a condução dos treinos pois, apesar de 

não ser formada em dança, sempre demonstrei confiança, desenvoltura e empenho. Acredito 

que o facto de paralelamente ter experiencia na condução de aulas de grupo de fitness e de 

hidroginástica, assim como, ter facilidade nos ritmos musicais favoreceu a condução dos 

treinos. 

Julgo que o meu olhar atento e a entrega ao núcleo de DE foram reconhecidos no trabalho 

deste ano, desenvolvido com as alunas e com a professora coordenadora.  

O desafio do núcleo para este ano letivo, era a entrada no campeonato regional, no entanto, 

não o conseguimos alcançar, tendo o grupo alcançado pela segunda vez o segundo lugar. O 

encontro de competição decorreu na Futurália (Feira Internacional de Lisboa) e contou com a 

emissão pela rtp2 e muita audiência de familiares, amigos e visitantes da feira. 

O trabalho desenvolvido ao longo do ano, a dedicação das professoras, o empenho e 

devoção aos treinos das alunas, a perceção do nosso nível superior nos encontros 

anteriores em comparação com os outros grupos, a boa prestação das alunas nas duas 

apresentações e a espetacular caracterização, em termos de maquilhagem e de adereços, 

com os recursos que tínhamos, indiciava a possibilidade de alcançarmos o objetivo. Apesar 

de não o termos conseguido, fiquei satisfeita com a evidente evolução do trabalho que 

desenvolvemos. 

Não obstante esta satisfação, não deixei de apresentar sugestão à organização do DE no 

sentido de todas as apresentações já planeadas passarem a ser pontuadas, existindo no 

final das três apresentações um somatório das pontuações, o que favoreceria o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido no ano em vez de se restringir a uma 

apresentação, como sucede. 

Em termos relacionais o núcleo foi muito unido e ao nível das aprendizagens existiu uma 

melhoria na expressão corporal e facial, um desenvolvimento das capacidades motoras, 

nomeadamente, da força e da flexibilidade, um conhecimento/aceitação do próprio corpo e 

uma efetiva captação das coreografias. 
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Julgo que futuramente as alunas podem evoluir em termos coordenativos, na delicadeza dos 

movimentos e no correto acompanhamento das cadências musicais. 

Relativamente à minha coadjuvação, houve uma participação ativa durante o planeamento, 

uma melhoria ao nível das sessões e uma absoluta entrega ao projeto. Existiu uma 

constante partilha de ideias no que respeita às decisões tomadas e ao balanço das 

atividades realizadas.  

Tornou-se também mais evidente a minha autonomia na gestão do treino, na criação de 

coreografia e nas restantes tarefas que envolvem todo o núcleo. 

Creio que a minha intervenção junto das alunas fomentou a união do grupo, através dos 

vários emails enviados, dos jogos de socialização utilizados nas aulas, da resolução de 

pequenos conflitos e da organização da ida ao programa “Achas Que Sabes Dançar”. 

A criação da notícia para o jornal sobre o DE e as apresentações das coreografias à escola 

foram uma mais-valia para o meu sentimento de pertença ao núcleo e à escola.  

O último sarau decorreu no dia 4 de junho e contou com as apresentações de dança e de 

atividades gímnicas, num culminar do trabalho desenvolvido pelas escolas ao longo do ano.  

 

Atividade Corta-Mato 

O desenvolvimento da atividade do corta-mato e do mega sprinter surgiu após verificarmos 

que colmataria uma lacuna da oferta de escola, sobre a qual sabíamos à partida e por FB 

dos alunos, que estes estariam interessados em participar. 

Esta atividade não era desenvolvida na escola há dez anos e, ao ter sido organizada por 

parceria do GEF com a EB 2,3 Eugénio dos Santos, contribuiu para o desenvolvimento de 

atividades comuns no agrupamento. 

Não havendo uma cultura de escola que sustentasse esta atividade, sabíamos que seria 

difícil uma adesão em massa dos alunos, contando com um mais expressivo número de 

inscritos do 7.º e 8.º anos de escolaridade, alunos que tinham transitado há menos tempo da 

EB 2,3 Eugénio dos Santos e que traziam com eles a tradição do corta-mato da outra escola. 
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Julgámos pertinente promover a prática de atividade física disponibilizando aos alunos da 

ESRDL a oportunidade de participarem numa prova com tanta tradição nas escolas de 

Lisboa e do país. 

O corta-mato de escola foi realizado na EB 2,3 Eugénio dos Santos a 16 de dezembro, tendo 

contado com a participação de 54 alunos, que foi condicionada pela coincidência com o 

torneio de voleibol organizado no mesmo dia na ESRDL. 

Pareceu-nos uma participação muito interessante para o primeiro ano, sendo que após a 

fase escolar, 34 alunos da ESRDL participaram na fase regional, na prova do Parque da 

Bela Vista em Lisboa que ocorreu no dia 28 de janeiro. Esta segunda fase proporcionou aos 

alunos uma manhã de convívio e competição, onde registámos o primeiro lugar no escalão 

de juniores masculinos.  

O mais significativo foi a possibilidade dada aos alunos de participarem em dois eventos com 

milhares de alunos de outras escolas, colocando o Rainha no mapa das escolas que 

apostam nesta vertente do DE. A ideia inicial do projeto cingia-se ao corta-mato mas a 

parceria com a EB 2,3 Eugénio dos Santos viabilizou que a oferta se alargasse à 

participação de 10 alunos no Mega Sprint e no Mega Salto, no dia 28 de abril que decorreu 

na Pista Moniz Pereira, na Alta de Lisboa, 5 alunos participaram na modalidade de sprint, 4 

alunos participaram no salto, 1 dos quais se destacou no salto em comprimento, e 1 aluno no 

quilómetro. 

 

Apoio de EF 

A atividade do Apoio de EF, proposta pelos professores estagiários, foi concebida para 

colmatar dificuldades mais prementes dos alunos nas aulas de EF, em que os alunos 

pudessem trabalhar para evoluir e, simultaneamente, como oportunidade de 

desenvolvimento dos professores estagiários ao possibilitar maior número de horas de 

trabalho prático e de intervenção junto de alunos com dificuldades específicas. 

Esta atividade foi planeada e divulgada após o período de AI (primeiras 8 semanas de aulas) 

mas só teve início prático no 2.º período, dependente que se encontrou da captação de 

alunos.  
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Os alunos podiam ser encaminhados pelos respetivos professores ou voluntariar-se, sendo 

que as primeiras situações de apoio chegaram por via dos docentes e só posteriormente os 

alunos foram chegando, muito em resultado do conhecimento que foram tendo sobre a oferta 

disponibilizada. 

Na primeira situação, depois do primeiro contacto com os alunos foi marcado um dia fixo na 

semana em que, durante 45 minutos foram trabalhadas as matérias prioritárias identificadas 

pelo professor. Nos casos em que os alunos procuraram o apoio, o objetivo pretendido foi 

fundamentalmente o de se prepararem especificamente para algum momento de avaliação. 

Passaram pelo apoio de EF mais de 20 alunos numa atividade que foi recebida timidamente 

mas que se tornou num importante espaço de aprendizagem para os alunos e de 

conhecimento para os professores estagiários. O apoio permitiu-nos intervir para ultrapassar 

dificuldades concretas dos alunos na disciplina, do 7.º ao 12.º ano de escolaridade, cada um 

com as suas peculiaridades, o que nos obrigou a constantes adaptações do ensino. 

Acompanhamos alunos com dificuldades motoras, cognitivas, alguns com desinteresse pela 

disciplina e outros que queria aprender mais, como o caso de uma aluna brilhante a EF que 

procurou o apoio para ser ajudada no treino para os pré-requisitos de entrada na Faculdade 

de Motricidade Humana.  

Todas estas especificidades obrigaram-nos a uma constante procura de soluções para os 

problemas apresentados, situações de aprendizagem diferentes, progressões adaptadas às 

dificuldades, num trabalho que nem sempre foi proporcionado nas turmas que lecionámos. 

O apoio de EF tornou-se também, principalmente às quintas-feiras, num espaço aberto a 

outros alunos que apareciam para colaborar com os seus colegas ou simplesmente para 

praticarem alguma modalidade ao seu gosto, o que, na nossa opinião, valorizou a atividade 

pois nunca esta abertura interferiu com o desenvolvimento das atividades de apoio. 

 

Torneio de futsal 

O torneio interturmas de futsal foi desenvolvido pelo núcleo de estágio, com o objetivo de 

propiciar atividade física do agrado de um conjunto alargado de participantes, reforçar o 

sentido de pertença à escola e promover a coesão em cada turma, gerada por um ambiente 

de competição com outras, com projeção na escola. 
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A iniciativa foi divulgada através da colocação de cartazes, com prazo de inscrição de 2 

semanas, decorrido o qual contávamos com 20 equipas de diferentes anos de escolaridade, 

tendo sido assim possível a segmentação de 3 torneios distintos: 7.º/8.º ano, 9.º/10.º ano e 

11.º ano (dado que nenhuma turma do 12.º se inscreveu). 

Sendo este o primeiro ano do torneio, há a realçar o elevado número de equipas envolvidas 

e a dimensão que o torneio atingiu, levando a que se desenrolasse durante 2 períodos. 

Destaque merece também a participação da equipa dos professores, integrada também 

pelos professores estagiários, o que me incluiu nos casos em que havia que completar a 

equipa. Esta participação contribuiu para estreitar relações entre professores e alunos, e 

criar uma atmosfera positiva em torno do torneio. 

Os professores estagiários promotores da iniciativa fazem dela um excelente balanço, sendo 

notório a satisfação geral dos alunos ao longo do torneio, os quais estiveram sempre 

envolvidos e atentos a todos os pormenores em que pudessem ajudar, como dos demais 

intervenientes e também do público que sempre assistiu aos jogos e ampliou o interesse 

pelo torneio. 

O retorno desta satisfação resultou ainda das repetidas manifestações dos alunos no sentido 

de desejarem que esta atividade se desenvolvesse novamente no próximo ano. 

 

Atividade “Peddy Paper – Conhecer e Sentir Alvalade no Rainha” 

O projeto Peddy Paper – “Conhecer e Sentir Alvalade no Rainha” foi concretizado durante os 

dias 29 de maio e 1 de junho, com os alunos de 34 turmas da ESRDL e o envolvimento 

direto de todos os professores do GEF na execução do projeto, para além da colaboração de 

funcionários da escola. 

A iniciativa foi estruturada como contributo para a promoção do gosto pela atividade física, 

através da proposta de atividades em ambiente lúdico, o fortalecimento da relação escola-

comunidade, pela referenciação do património, instituições e atividade económica relevante 

na envolvente da escola, a melhoria do relacionamento interpessoal e o reforço do espírito 

de equipa entre os participantes. 
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O peddy paper é reconhecido como atividade pedestre de orientação que tem por objetivo 

levar as equipas participantes a percorrerem um itinerário, com obrigatoriedade de 

passagem por determinados pontos e execução de tarefas concretas.  

A ligação à orientação foi estabelecida pelo mapa do percurso, com diferentes pontos 

intermédios, que implicou uma atividade mental interpretativa e a georreferenciação na 

identificação dos caminhos possíveis. 

Simultaneamente, a informação fornecida aos participantes e o preenchimento do cartão de 

controlo, encontravam-se associados a conhecimentos sobre a escola e a sua envolvente. 

A orientação é contemplada no PNEF, como matéria alternativa, encontrando-se ainda 

pouco desenvolvida na escola, o que nos levou a considerar a oportunidade de a 

explorarmos no contexto da Rainha Dona Leonor e de Alvalade.  

A circunstância de associarmos atividades físicas como tarefas a executar nos pontos 

intermédios do percurso, conduziu à opção de levar Alvalade à escola, otimizando-se assim 

a diversidade das atividades propostas aos participantes e os recursos materiais disponíveis, 

privilegiando-se também a oferta de vivências diferenciadas no espaço escolar, como 

estratégia agregadora da população discente. Entendemos ainda que ao evitarmos o peddy 

paper fora do recinto da escola se mitigou o risco de segurança num ambiente menos 

controlado e se facilitou a organização das atividades sem perda para os objetivos a que o 

projeto de propunha. 

A finalidade máxima do projeto foi cumprida com a participação dos alunos nas atividades 

físicas propostas e a interação gerada entre os diversos agentes educativo do peddy paper. 

As atividades do Peddy Paper serviram ainda o seguinte conjunto de objetivos específicos: 

- Otimizar o clima educativo e as relações entre os diversos intervenientes da comunidade 

escolar;  

- Potenciar a relação aluno-aluno; 

- Fomentar atitudes positivas face à prática de atividade física regular e, consequentemente, 

promover os hábitos de vida saudáveis; 

- Proporcionar uma atividade que promova o bem-estar físico, psicológico e social; 
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- Propiciar tarefas que estimulem comportamentos de cooperação, solidariedade e espírito 

de equipa; 

- Estimular ações de desenvolvimento pessoal e social, nomeadamente a autoconfiança, a 

autoestima, a liderança e a amizade entre jovens; 

- Desenvolvimento da capacidade de orientação num determinado espaço geográfico; 

- Promover a capacidade de descobrir o caminho certo, o mais rápido possível, para chegar 

a um determinado objetivo, onde cada ponto é uma meta e, simultaneamente, a partida para 

um novo desafio. 

O sucesso alcançado foi evidenciado pelas reações, atitudes e comportamentos positivos 

dos alunos ao longo da atividade, assim como as respostas obtidas no questionário de 

satisfação, concebido para a avaliação da iniciativa. 

Na reflexão realizada entre os professores estagiários, considerámos ter sido bastante 

diversificado o conjunto de jogos disponibilizados nas estações do peddy paper e, assim, 

para além de realização de uma atividade diferente do habitual, foi permitida uma 

experiência de enriquecimento do currículo pela diversidade de estilos de jogos. 

Concluímos também ter sido imprescindível ao êxito o envolvimento dos professores que 

colaboraram na organização das estações, contribuindo também para dinamizar o GEF e 

estreitar o relacionamento. 

De um modo global a atividade teve um impacto muito positivo na escola, uma vez que 

mesmo quem não participou soube o que estava a acontecer e muitos ficaram interessados 

em participar nos jogos. 

 

Estudo investigação/ação - Qual a relação entre a prática de atividade física e as 

opções alimentares dos alunos durante o dia escolar? 

O estudo teve por objetivo perceber se existe uma relação entre as opções alimentares e a 

prática de atividade física dos alunos da ESRDL durante o seu dia escolar. 

As escolas são espaços privilegiados para a promoção e educação para estilos de vida 

saudáveis. A prevenção da doença e a preservação da saúde dependerão sempre, numa 

larga medida, da adoção de estilos de vida saudáveis por parte das pessoas. São acima de 
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tudo o resultado do combate a comportamentos de risco e da aquisição de conhecimentos e 

competências necessárias à adoção de hábitos e rotinas saudáveis (Baptista, 2006). Uma 

parte muito importante de aquisição de tais conhecimentos e hábitos (tão precocemente 

quanto possível, por razões de eficácia) tem um lugar e um domínio privilegiados de 

expressão: o lugar é a escola e o domínio a alimentação (Baptista, 2006). 

Para além do interesse intrínseco à realização do trabalho de investigação do estágio, 

procurámos que o estudo fosse pertinente para a escola. Foi pois elaborado com o intuito de 

servir a escola e de possibilitar a identificação de algumas sugestões de melhoria.  

A identificação do problema surgiu a partir de entrevistas realizadas a professores, alunos e 

membros da direção da escola que nos reportaram para a fraca qualidade da oferta 

alimentar proporcionada. Este problema agrava-se quando, nas imediações da escola, 

existem inúmeros estabelecimentos de restauração, alguns deles de fast food. 

O levantamento destas duas problemáticas não constituía, por si só, o objeto de estudo para 

uma investigação, sendo que, optámos por relacionar este mesmo facto com a prática de 

atividade física. Assim, para além do objetivo principal deste estudo, que foi perceber se 

existe uma relação entre as opções alimentares dos alunos durante o dia escolar e a prática 

de atividade física, pretendemos também caraterizar a amostra, comparando-a em diversas 

variáveis com a média dos alunos das escolas portuguesas. 

A amostra potencial era de 1540 crianças e adolescentes, do 7.º ao 12.º ano de escolaridade 

que frequentavam a escola. Das 1540 crianças e adolescentes, 1104 responderam ao 

questionário, sendo que a grande maioria dos alunos que não responderam se encontravam 

fora da escola em situação de estágio. A participação foi voluntária distribuindo-se a amostra 

por 574 rapazes e 530 raparigas. 

O instrumento utilizado baseou-se em proposta realizada pelo núcleo de estágio destinada a 

inquirir os alunos da escola sobre as suas opções alimentares e sobre a prática de atividade 

física, o qual foi baseado em dois instrumentos utilizados em investigações anteriores, 

Questionário de Qualidade de Vida e Bem Estar e Questionário Internacional sobre o Estilo 

de Vida. As questões destes questionários foram adaptadas ao contexto concreto, com o 

desenvolvimento de algumas questões mais específicas. 
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Os questionários foram aplicados durante a aula de EF. Durante a sua aplicação esteve 

presente o professor de EF e, pelo menos, um professor estagiário. Foi garantida a 

confidencialidade das respostas. 

O tratamento das respostas e elaboração do estudo, permitiu concluir que existe uma 

relação entre a prática da atividade física e a opção por alimentos e refeições mais 

saudáveis. 

A elaboração do trabalho de investigação-ação durante o estágio pedagógico revelou-se 

muito enriquecedora na medida em que a par do desenvolvimento de competências de 

investigação, por aplicação das metodologias e experiência na condução de um estudo, deu 

oportunidade a uma forte interação com os elementos da comunidade escolar, desde a 

direção, aos alunos, bem como viabilizou a organização e dinamização da sessão de 

apresentação dos resultados que contou com presença de 180 participantes (número 

expressivo que pode ter potenciado a difusão da informação transmitida). 

As principais conclusões do estudo foram: os alunos da ESRDL apresentam menor 

percentagem de excesso peso mas maior percentagem de peso abaixo do normal, em 

comparação com a média dos alunos das escolas portuguesas; os rapazes têm maior 

tendência para ter IMC normal; os rapazes praticam mais atividade física mas são as 

raparigas que consomem mais frutas e vegetais e menos doces e refrigerantes; a 

percentagem de alunos que se desloca para a escola de forma passiva é superior à dos 

alunos que se desloca de forma ativa; são poucos os alunos que almoçam no refeitório da 

ESRDL e ainda menos os que apreciam a oferta alimentar do mesmo; os alunos que fazem 

o percurso casa-escola/escola-casa de forma ativa, tendem a escolher locais mais saudáveis 

para realizar as suas refeições. 

Tendo este sido um estudo com cariz de investigação-ação, apresentámos algumas 

sugestões que pensamos poderem melhorar a oferta e condições da escola. Quanto ao bar, 

pensamos que este deveria estar fechado à hora de almoço para potenciar a frequência do 

refeitório ou, como complemento a este, o bar poderá ter opções alimentares mais 

saudáveis, como saladas, sopas, sandes com ovo, carnes brancas, entre outros. Apesar do 

nosso estudo não incidir sobre o consumo de água, a verdade é que ela desempenha um 

papel fundamental na saúde humana. É importante para a desintoxicação do corpo, 

hidratação, renovação celular, é reguladora da temperatura corporal, facilita o transporte de 



54 
 

nutrientes no corpo e melhora o funcionamento dos rins e a circulação sanguínea. Posto isto, 

pensamos que deveria haver mais pontos de oferta de água pela escola, sendo um deles no 

bar. A ESRDL dispõe apenas de uma casa de banho para os alunos e os balneários estão 

fechados durante as aulas de EF. Achamos então importante a disponibilização de 

bebedouros, que estimulem o consumo de água, uma possível transformação de uma casa 

de banho dos professores para os alunos e a abertura dos balneários durante as aulas de 

Educação Física para que os alunos se possam hidratar. Ao sabermos à partida que quem 

almoça no refeitório escolar tem acesso a alimentos mais saudáveis e que o momento do 

almoço é ideal para promover a socialização, e os benefícios associados, sugerimos também 

que possam ser feitas as seguintes alterações: uma disposição das mesas que facilite o 

convívio; o recurso a elementos decorativos que tornem o espaço mais apelativo; e um maior 

cuidado com a apresentação dos pratos, porque os olhos também comem. Este terceiro 

conjunto de sugestões também pressupõe a participação dos alunos, para garantir o seu 

envolvimento na iniciativa e seria uma das atividades a propor à associação de estudantes, 

que infelizmente não existe. Como sabemos que já existiu em anos anteriores, a escola 

podia empenhar-se em reativá-la, porque dar voz aos alunos pode significar a existência de 

um parceiro relevante na melhoria da escola. Mais direcionado para o 3.º ciclo, poderia 

existir um maior controlo das saídas à hora de almoço para evitar que os alunos, sem 

autorização dos encarregados de educação, tomem as suas refeições de forma não 

controlada. Por fim, sugerimos a criação de um gabinete de apoio à promoção da saúde na 

escola, contribuindo em domínios como a saúde alimentar, a higiene, a sexualidade, os 

benefícios da atividade física e o sono, capaz de desenvolver estudos desta natureza, 

acompanhar casos de alunos identificados com algum tipo de problema ou carência, criando 

assim condições para que esta se torne numa escola promotora de saúde. 

Diria que a melhor recompensa veio da possibilidade que nos foi dada de, com total 

transparência, apresentarmos as nossas sugestões de melhoria, construídas com os 

resultados do estudo e as perceções e conhecimento que fomos adquirindo sobre a 

realidade e dinâmicas da escola. As sugestões foram bem acolhidas, registando em 

particular o interesse manifestado pela diretora da escola, sempre presente desde a abertura 

da sessão até ao coffee break, momento em que nos solicitou a disponibilização das 

propostas de melhoria apresentadas. 
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8. Envolvimento na comunidade escolar – um entre muitos o que pode? 

Estabelecer pontes, comunicar, criar laços   

 

A interação do professor estagiário em formação com a comunidade escolar é um espaço 

que se abre num leque larguíssimo de experiências de índole muito diversa e interlocuções 

variadas que permitem crescimento em competências relacionais, de caracterização e 

acompanhamento pedagógico do grupo turma e de compreensão da relação escola-meio.  

Neste horizonte tão amplo foi importante descortinar em que áreas poderiam dar um 

contributo útil, com retorno de desenvolvimento, e, naquelas em que o desenho do estágio 

estabelece tarefas específicas ao professor estagiário, encontrar a forma mais adequada de 

as desempenhar. 

Nesta última vertente, o estágio permitiu-me desde logo criar pontes com os docentes e com 

os encarregados de educação através do trabalho colaborativo com o Diretor de Turma (DT). 

A ligação entre os objetivos de desenvolvimento no estágio e a assessoria ao DT radica 

certamente no papel e nível de influência que lhe é reservado, numa intervenção conjugada 

que reforça o compromisso da escola e da comunidade no desempenho eficaz do grupo 

turma e de cada um dos alunos.  

A participação ativa junto do DT permitiu-me compreender a influência da sua função para a 

construção de respostas educativas adaptadas às necessidades e problemas dos alunos. 

No trabalho realizado com a turma ao longo do ano letivo, foi necessário conhecer a 

legislação que regula a direção de turma, intervir com o DT no atendimento aos 

encarregados de educação e aos alunos e participar nas reuniões com os mesmos sempre 

que foi necessário. A minha função passou ainda pela colaboração com o DT na justificação 

de faltas dos alunos e na atualização do dossier de turma, entre outras tarefas organizativas, 

envolvendo ainda a participação ativa nas reuniões de Conselho de Turma. 

Segundo Clemente e Mendes (2013) o DT desempenha um papel preponderante na escola, 

é o elo de ligação entre os docentes da turma, os alunos e os encarregados de educação, 

assumindo tarefas administrativas, pedagógicas, disciplinares e sociais. Roldão (1995) 

também define a atuação do DT em 3 vertentes: alunos, professores e encarregados de 
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educação. “Ao director de turma cabe estabelecer a ligação entre os diferentes 

intervenientes implicados na relação educativa” (Marques, 2002, p. 15). 

O DT é então responsável por acompanhar, apoiar e coordenar os processos de 

aprendizagem e de comunicação entre os alunos, professores e encarregados de educação 

(Marques, 2002). 

 “É pelo aluno e para o aluno que as preocupações de articulação e coordenação dos processos de 

desenvolvimento curricular têm de ser assumidas pelo director de turma. Ele é o único que está em 

posição de o poder fazer, pela sua situação na interface entre os diversos actores. O director de 

turma dispõe de informações relativas ao aluno e à família, tem acesso a um contacto frequente 

com ambos, e está em contacto com todos os professores”. 

(Roldão, 1995, p. 8-9) 

Como tal, a liderança deve ser um fator imprescindível para o sucesso da sua intervenção, 

pois é através dela que consegue dinamizar todo o processo educativo e orientar todos os 

processos relativos à formação dos seus alunos, cumprindo assim os objetivos que lhe são 

atribuídos (Clemente & Mendes, 2013). 

Para que o acompanhamento da direção de turma fosse efetuado de forma mais consciente 

e objetiva foi importante identificar o cargo de diretor quanto às funções, competências e 

obrigações. Segundo o Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, artigo 7.º, a 

coordenação das atividades do conselho de turma é realizada pelo DT, o qual é designado 

pela direção executiva de entre os professores da turma, sendo escolhido, 

preferencialmente, um docente profissionalizado. Sem prejuízo de outras competências 

fixadas na lei, ao DT compete: 

- Assegurar a articulação entre os professores da turma e com 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 do grupo e à especificidade de cada aluno; 

- Articular as atividades da turma com os pais e EE promovendo a sua participação; 

- Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter globalizante e 

integrador; 

- Apresentar à direção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido. 
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No início do ano, foi necessário o levantamento de questões relacionadas com a vida social 

e integração dos alunos na vida escolar. Por ser uma turma de 7.º ano de escolaridade em 

que a maioria já se conhecia por provir da EB 2,3 Eugénio dos Santos, a integração dos 

alunos decorreu com facilidade. 

Considero que a relação com os alunos no papel coadjuvante de DT não foi por mim 

experienciada na sua globalidade uma vez que os alunos nem sempre me viam nessa 

função, nem eu tive oportunidade de o exercer uma vez que na escola não existiu a 

disciplina de Formação Cívica, nem um horário definido para receber os alunos. 

Neste contexto e dada a proximidade com os temas da direção de turma, optei por utilizar o 

início das minhas aulas para, quando necessário, transmitir informação útil à turma 

designadamente, a situação das visitas de estudo e o envolvimento dos encarregados de 

educação no evento de apresentação das profissões. 

Ao longo dos períodos acompanhei o atendimento dos encarregados de educação, ajudando 

no esclarecimento de dúvidas e na definição de estratégias para solucionar os diferentes 

problemas e dificuldades dos alunos. Este contacto com os encarregados de educação 

mostrou-se também profícuo na elucidação dos contornos do incidente gerado em visita de 

estudo, no qual foram envolvidos todos os alunos da turma, tendo permitido atenuar os 

efeitos e conciliar posições, designadamente com a direção da escola. 

Este atendimento deve ser cuidado no sentido de respeitar as preocupações e inquietações 

dos pais, mostrando disponibilidade para qualquer ajuda mas também defendendo e 

explicando o papel e perspetiva do professor, agente com presença direta na formação diária 

dos alunos, por vezes detentor de informações que os encarregados de educação não 

possuem. 

A comunicação com os encarregados de educação envolveu também o convite para o 

envolvimento ativo na escola, concretamente, através do desafio para participação no evento 

de apresentação das profissões aos alunos da turma.  

Tendo assumido o objetivo de concretização desta iniciativa, no 2.º período, dois 

encarregados de educação da turma foram à escola no período de almoço para 

conversarem com os alunos sobre as suas profissões durante aproximadamente trinta 

minutos. 



58 
 

Os alunos apreciaram a iniciativa, estiveram atentos e formularam questões e houve muito 

bom FB da experiência por parte dos encarregados de educação participantes. 

No decorrer do acompanhamento à direção de turma, a sintonia com a DT foi muito positiva. 

Orientou a minha coadjuvação ajudando-me sempre que necessário, quer nos assuntos 

relacionados com a direção de turma, quer nos vários temas referentes ao meu estágio 

pedagógico. 

Defende Roldão (1995), que o DT, enquanto gestor do desenvolvimento dos alunos, deve 

realizar um trabalho prévio de caracterização e de análise da turma e da sua história 

académica anterior, para estabelecer, de forma consensual entre docentes, um perfil de 

competências necessárias ao aluno que se pretendem desenvolver através do conjunto das 

disciplinas e áreas curriculares. 

Esta interdisciplinaridade foi assegurada em proposta que apresentei à DT e concertada com 

o docente das disciplinas de Tecnologias da Informação e de Comunicação e Oficina 

Multimédia no sentido da elaboração pelos alunos de trabalho conjunto nas três disciplinas. 

Na concretização desta iniciativa, os alunos trabalharam em grupo na preparação e 

apresentação de PowerPoint sobre conteúdos da disciplina de EF em que aplicaram 

conhecimentos das áreas de Tecnologias da Informação e de Comunicação e de Oficina de 

Multimédia, tendo a avaliação do trabalho contribuído para a classificação nas três 

disciplinas. 

Avalio este trabalho interdisciplinar como muito proveitoso  para os alunos na medida em 

que contribuiu para uma melhor perceção da conexão entre temas lecionados em várias 

disciplinas e da aplicação prática do conhecimento.  

Participei ainda nas reuniões de DT, recolhi informação sobre o enquadramento da função 

de DT na escola, colaborei no alinhamento das metodologias e procedimentos (na primeira 

reunião: legislação, guião para a receção aos alunos e guião para 1.º conselho de turma); e 

apreendi as regras de funcionamento estabelecidas (na segunda reunião: matrículas, 

assiduidade, eleição do delegado e subdelegado, atendimento e contacto com o 

encarregados de educação, oferta escolar, conservação da escola). 

Resumidamente, nas reuniões de conselho de turma colaborei com a DT na preparação das 

reuniões; participei nas reuniões; partilhei e recebi em conselho de turma informação 

relevante sobre os alunos (comportamento, assiduidade, aproveitamento, necessidades de 
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apoio); apreendi o contexto e o sentido dos procedimentos e deliberações tomadas; 

dinamizei pontos da ordem de trabalhos; apresentei a caracterização dos alunos e os 

resultados do teste sociométrico (reunião de 5 de novembro). 

Nas tarefas organizativas justifiquei as faltas dos alunos no sistema Inovar; colaborei na 

organização e atualização do dossier de turma. 

Nas reuniões dos encarregados de educação colaborei com a DT na convocação dos 

encarregados de educação e na preparação das reuniões; assegurei a comunicação com os 

encarregados de educação, quando solicitada ou necessária; apresentei o projeto de 

colaboração dos encarregados de educação na turma - apresentação das suas profissões; e 

analisei com a DT os resultados da reunião. 

No atendimento aos encarregados de educação participei no atendimento, fornecendo 

informação e dando FB aos encarregados de educação; recolhi informação relevante sobre o 

educando. 

Na comunicação com os encarregados de educação colaborei na atividade informativa 

dirigida aos encarregados de educação através de email, telefone ou caderneta escolar e 

identifiquei temas de interesse para informação aos encarregados de educação. 

Na interação com os alunos, estimulei os alunos ao convite aos encarregados de educação 

para envolvimento nas atividades da turma – através da apresentação das suas profissões; 

participei na informação sobre o estatuto do aluno, regulamento interno, cartão do aluno, 

normas de segurança, preservação do equipamento escolar, pontualidade, assiduidade e 

justificação de faltas; acompanhei a visita guiada à escola; apresentei o questionário da ficha 

individual do aluno e do teste sociométrico; colaborei na dinamização da eleição do delegado 

e subdelegado e na participação dos mesmos nas reuniões de CT; partilhei e recebi 

informação relevante sobre e para os alunos; participei na identificação de eventuais 

necessidades de apoio; dinamizei a atividade Dia de Surf. 

Na elaboração do estudo de turma consultei bibliografia sobre os instrumentos a aplicar; 

produzi as fichas biográficas dos alunos; apliquei o questionário/ficha biográfica na 1.ª aula 

de EF; tratei os dados recolhidos na Ficha Individual do Aluno; organizei os elementos dos 

alunos de forma a preparar a caracterização da turma; apliquei os testes sociométricos; 

elaborei os sociogramas de aceitação e rejeição; e elaborei o Estudo de Turma. 
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Na área curricular de educação para a cidadania a ESRDL desenvolve práticas 

aconselhadas pelas orientações do Ministério da Educação e da Ciência nesta matéria, que 

concretizam a abordagem transversal em vários projetos e iniciativas desenvolvidas nas 

várias temáticas nela incluídas. 

A abordagem curricular da Educação para a Cidadania pode assumir formas diversas, 

“consoante as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia, nomeadamente 

através do desenvolvimento de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as famílias 

e entidades que intervêm neste sector, no quadro da relação entre a escola e a comunidade. Não 

sendo imposta como uma disciplina obrigatória, é dada às escolas a possibilidade de decidir da sua 

oferta como disciplina autónoma, nos ciclos do ensino básico. Deste modo, a educação para a 

cidadania pode ser desenvolvida em função das necessidades e problemas específicos da 

comunidade educativa, em articulação e em resposta a objetivos definidos em cada projeto 

educativo de agrupamento de escola ou escola não agrupada”. 

(Linhas Orientadoras Educação para a Cidadania, 2013, p. 2) 

A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à 

reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da 

cidadania implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada 

de consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação 

social. A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em 

sociedade que tem como referência os direitos humanos, os valores da igualdade, da 

democracia e da justiça social.  

Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação 

de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos 

e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico 

e criativo.   

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e 

nela se refletem preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes 

dimensões da educação para a cidadania, tais como:  

“educação para os direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento sustentável; educação 

rodoviária; educação financeira; educação do consumidor; educação para o empreendedorismo; 

educação para a igualdade de género; educação intercultural; educação para o desenvolvimento; 

educação para a defesa e a segurança/educação para a paz; voluntariado; educação para os 

media; dimensão europeia da educação; educação para a saúde e a sexualidade”. 



61 
 

 “Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem 

transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas como em atividades e projetos, desde a 

educação pré-escolar ao ensino secundário”.  

“Subjacente a esta conceção educativa, está uma visão integradora das diversas áreas do saber 

que atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, 

também uma vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se 

insere”.  

(Direção-Geral da Educação. Linhas Orientadoras da Educação para a Cidadania, 2013, p. 1-2) 

Esta visão expressa no documento orientador determinou a opção de se abandonar o 

espaço anteriormente reservado à educação para a cidadania como disciplina autónoma 

obrigatória, para uma abordagem passível de adequação ao contexto da escola, 

dependendo a abordagem curricular das dinâmicas adotadas pela escola no âmbito da sua 

autonomia e das respostas e problemáticas da comunidade escolar. Nos 2.º e 3.º ciclos do 

ensino básico a escolha da escola sobre a forma da abordagem pode passar pela oferta 

como disciplina autónoma sendo que sempre devem constar do PEE. 

O Ministério da Educação vai disponibilizando documentos de referência e orientadores nas 

diversas dimensões acima referidas, os quais disponibiliza como elementos de apoio às 

escolas e não como programas prescritivos em que vão sendo trabalhados, frequentemente 

em resultado de trabalho colaborativo com outras instituições e entidades parceiras. 

As práticas das escolas nesta área curricular são muito diversificadas já que 

conceptualmente devem ser ajustadas às problemáticas locais mas também porque 

procuraram otimizar os recursos disponíveis na comunidade e, parece-me, poderão ser fruto 

de sementes deixadas por iniciativas anteriores bem-sucedidas. 

Das várias dimensões da educação para a cidadania haverá que conceder particular 

destaque à educação para a saúde, antes de mais para evidenciar a especial afinidade com 

a EF e as sinergias que se podem gerar, depois porque neste domínio as orientações têm 

cariz mais regulatório. 

Com efeito, a Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, regulamentada pela Portaria n.º 196-A/2010, 

de 9 de abril, que fornece o regime de aplicação da educação sexual nos estabelecimentos 

do ensino básico e do ensino secundário, estabelece a carga horária mínima (de 6 horas nos 

1.º e 2.º ciclos do ensino básico e de 12 horas no 3.º ciclo do básico e no ensino secundário), 

determina a existência de uma equipa interdisciplinar, de um coordenador e de recursos 
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humanos ajustados às necessidades. O artigo 10.º desta Lei prescreve ainda a 

disponibilização aos alunos de um gabinete de informação e apoio no âmbito da educação 

para a saúde e educação sexual que deve funcionar obrigatoriamente pelo menos uma 

manhã ou uma tarde por semana. 

No domínio da educação para a saúde registam-se evoluções significativas, muito 

impulsionadas pela articulação com o Ministério da Saúde e com organizações 

internacionais com programas orientados para esta temática. 

O conceito de Promoção da Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) foi definido na 

Carta de Ottawa (1986), como “o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e 

das comunidades para controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar” (Direção-Geral 

da Educação - Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 1986). 

Tendo por base este conceito a Comissão Europeia, o Conselho da Europa e o Gabinete 

Regional da OMS criaram, no final dos anos 90, a rede Europeia de Escolas Promotoras de 

Saúde. A Escola Promotora da Saúde (EPS) é uma Escola que fortalece sistematicamente a 

sua capacidade de criar um ambiente saudável para a aprendizagem. Mais recentemente a 

EPS é entendida como espaço em que todos os membros da comunidade escolar 

trabalham, em conjunto, para proporcionar aos alunos, professores e funcionários, 

experiências e estruturas integradas e positivas que promovam e protejam a saúde (Direção-

Geral da Educação - Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 1986).  

Visando a promoção da saúde e a prevenção da obesidade e de outras doenças associadas, 

a OMS lançou a iniciativa “Estratégia Global para Alimentação, Atividade Física e Saúde”, 

aprovada em 2004 por 191 países (OMS, 2014). Entre as ações preconizadas, destacam-se 

aquelas que visam a promoção de práticas alimentares saudáveis no âmbito escolar, como a 

regulamentação das vendas de alimentos nas cantinas escolares. 

A estratégia Europeia da OMS para a saúde da criança e do adolescente foi aprovada em 

2005 por todos os 53 Estados-membros da Região Europeia da OMS. Desde então 

registam-se melhorias mas os indicadores sobre a doença e a mortalidade das crianças e 

adolescentes europeus revelam fortes assimetrias na Região. Por outro lado, há a tendência 

para hábitos de consumo e estilos de vida que são necessários combater e a incidência de 

fatores associados a acidentes e maus tratos que carece de intervenção consistente (OMS. 

2014). 



63 
 

A OMS elaborou em setembro de 2014, no âmbito do 64.º Comité Regional para a Europa, o 

documento “Investir nas crianças: a estratégia de saúde para as crianças e adolescentes 

europeus, 2015-2020” (OMS, 2014).  

O Programa Europeu Saúde 2020, com execução agendada para 2015-2020, visa a 

expansão da estratégia renovada segundo os referenciais deste último documento da OMS, 

sobretudo no que se refere a metodologias que considerem evidências para a ação e a 

abordagens baseadas nos direitos e em determinantes sociais da saúde, desde a conceção 

até o fim da adolescência, com vista a permitir que na Europa “Cada criança tenha todas as 

oportunidades para viver uma vida saudável e com significado” (OMS, 2014). 

Acompanhando as medidas adotadas ao nível da Europa, em Portugal a parceria entre a 

Educação e a Saúde tem sido reforçada, sendo o Ministério da Saúde interveniente ativo, 

com ação atualmente enquadrada no Programa Nacional de Saúde Escolar 2014/2017, e o 

Ministério responsável pela Educação foi estimulando as Escolas a aderirem à rede de EPS, 

base em que era promovida a educação para a saúde, e em 2005 passou a ter de integrar o 

PEE. Mais recentemente, o MEC vem produzindo orientações, como instrumentos de apoio 

às Escolas a que já atrás me referi, e em setembro de 2014 lançou o PAPES - Plano de 

Apoio à Promoção e Educação para a Saúde, muito alinhado com a aludida estratégia 

europeia e que integra o manual das EPS (Ministério da Educação - Plano de Apoio à 

Promoção e Educação para Saúde, 2014). 

Na ESRDL pude ter contacto com uma vivência eclética da educação para a cidadania, 

manifestada nos vários projetos associados aos temas da responsabilidade social, do 

ambiente, da União Europeia, mas registei que haverá espaço de melhoria para a promoção 

da saúde. 

Como ficou dito, a ESRDL define-se no seu projeto educativo como uma EPS mas no estudo 

de investigação em que participei com os outros professores estagiários no núcleo de 

estágio, as conclusões a que chegámos evidenciaram indicadores preocupantes que 

apontam a necessidade de desenvolvimento de um programa de intervenção centrada na 

promoção de uma alimentação saudável e de hábitos de higiene. Esta sugestão foi 

apresentada à Direção da ESRDL, com bom acolhimento, e incluía a criação do gabinete de 

informação e apoio aos alunos, uma vez que se trata de um estabelecimento de ensino 

centralmente localizado e com infraestruturas robustas da área da saúde na proximidade. 
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Deixo neste tema uma questão para a qual não encontrei resposta assertiva: da pressão 

sobre a escola quanto a resultados de avaliações sumativas, expostos em rankings, emerge 

risco de prestar às crianças e jovens uma educação que subalternize temas estruturantes na 

formação do cidadão - como se doseia cidadania e competitividade?  

 

9. Conclusão 

 

Neste relatório procurei evidenciar as soluções a que fui chegando para as questões 

equacionadas no caminho do processo formativo do estágio pedagógico, tendo por linha 

condutora a pertinência da aprendizagem para mim, enquanto formanda, para os meus 

alunos e para a ESRDL e respetiva comunidade escolar. 

Sintetizando esta trajetória na ótica da formação habilitante para a profissão que escolhi, é 

substancial a evolução da minha prática pedagógica e do domínio das competências de 

planeamento, de avaliação, de diferenciação e condução do ensino. 

Este desenvolvimento mais do que supervisionado, foi como que induzido pelos professores 

que asseguraram as funções de orientadores do meu estágio, afirmação que agora formulo 

por, no termo desta etapa, melhor me aperceber da coerência da condução neste caminho, 

em que das dúvidas surgiram respostas a que fui chegando fundamentalmente por via da 

reflexão estimulada e guiada pelos orientadores.  

A colaboração que recebi dos dois colegas que comigo integraram o núcleo de estágio foi 

favorecida pela diversidade das turmas e dos núcleos de DE que nos permitiu experiências 

formativas diferenciadas através do acompanhamento e observação constante do trabalho 

de cada um, a partilha de projetos e de vivências, facilitadas ainda pela cooperação, respeito 

e amizade com que nos relacionámos e de que retirámos vantagem coletiva para a nossa 

formação no estágio. 

Na ótica da pertinência das ações do meu estágio pedagógico, no que diz respeito à 

aprendizagem dos meus alunos, realço que a turma respondeu muito bem à lógica das 

aulas, às situações de aprendizagem e aos objetivos propostos, tendo registado uma 

evolução no desempenho, no comportamento e na atitude, que conduziram a muito bons 

resultados logo no 2.º período. O crescimento da turma foi sustentado no envolvimento dos 



65 
 

alunos no processo de ensino e de aprendizagem, os quais foram sendo 

corresponsabilizados à medida que progrediram na sua autonomia.  

Para a construção do bom clima relacional contribuiu a empatia gerada com os alunos e o 

entusiasmo de um grupo de alunos recém-chegados à ESRDL, interessados, participativos, 

cooperantes e que gostavam muito da escola (83% de acordo com os resultados do estudo 

de caracterização da turma), o que muito favoreceu o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Não posso deixar de aludir neste último ponto do relatório à terceira vertente do trabalho do 

núcleo de estágio concretizado em ações que extravasaram o âmbito da turma e da sala de 

aula, cuja pertinência se buscou no benefício para a ESRDL ou para comunidade escolar em 

que se insere e, reflexamente, no desenvolvimento profissional e pessoal dos professores 

estagiários. De todas elas retirei muita satisfação e se apuram bons resultados. 

Acredito que fazer parte de uma escola implica estar comprometida com o desenvolvimento 

dos alunos dentro e fora das aulas, onde o professor deve ser sempre cumpridor da sua 

docência, concretizada no domínio relacional, da resolução de conflitos, do interesse na 

formação completa de um cidadão, da integração do aluno na comunidade e na sociedade.  

A experiência no núcleo de DE foi efetivamente muito produtiva na vertente relacional pois 

permitiu um contacto estreito com os alunos fora do ambiente formal de aula, o qual foi 

favorecido pela circunstância dos alunos praticarem a modalidade de forma voluntária. No 

balanço do ano deixo nota da minha satisfação pela possibilidade de ter participado e 

crescido no núcleo de DE. 

O Corta-Mato permitiu renascer na ESRDL a tradição das escolas de Lisboa e do país nesta 

atividade. Sentimos o reconhecimento dos alunos por participarem em provas de competição 

que envolveram o convívio com milhares de estudantes. 

Em todos os aspetos o balanço da atividade de apoio de EF foi positivo, particularmente se 

atentarmos à evolução que os alunos demonstraram nas matérias que trabalharam no apoio. 

O FB positivo dos respetivos professores reforçou a conclusão sobre os bons resultados da 

iniciativa. 

O torneio interturmas de futsal alcançou plenamente os seus objetivos enquanto atividade 

que propiciou atividade física a um conjunto muito alargado de participantes, promovendo a 
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coesão em cada turma e reforçando o sentido de pertença à escola, num ambiente de 

competição vivido numa atmosfera muito positiva, para a qual contribuiu a participação de 

uma equipa de professores e o envolvimento do público assistente dos jogos. 

A finalidade máxima da atividade  do Peddy Paper – Conhecer e Sentir Alvalade no Rainha, 

foi cumprida com a participação dos alunos nas atividades físicas propostas e a interação 

gerada entre os diversos agentes educativos, tendo integrado um conjunto de atividades que 

incorporam o conhecimento sobre a zona envolvente de Alvalade. 

Para além de contribuir para a melhoria do clima na escola e para promover atitudes 

positivas face à prática de atividade física, a atividade serviu outros objetivos como o 

proporcionar uma atividade lúdica promotora do bem-estar físico, psicológico e social; 

potenciar a relação aluno-aluno e comportamentos de cooperação, solidariedade e espírito 

de equipa e estimular o desenvolvimento pessoal e social. De um modo global a atividade 

teve um impacto muito positivo na escola. 

O Estudo investigação-ação foi desenvolvido sobre a seguinte questão: Qual a relação entre 

a prática de atividade física e as opções alimentares dos alunos durante o dia escolar? 

Este estudo forneceu-nos oportunidade de desenvolvimento em duas temáticas relacionadas 

com a disciplina de EF - alimentação e atividade física – relacionando-os como dimensões 

dos estilos de vida saudáveis, tendo permitido concluir que existe uma relação entre a 

prática da atividade física e a opção por alimentos e refeições mais saudáveis. 

O objeto do estudo foi identificado tendo em vista que o trabalho pudesse servir a escola e 

possibilitar a identificação de algumas sugestões de melhoria. Foi assim muito gratificante o 

interesse manifestado pela escola relativamente ao estudo, tendo sido dinamizada sessão 

de apresentação muito participada, com espaço para sugestões de melhoria bem recebidas, 

inclusive por parte da direção da escola. 

Segundo Canário (2005) “a escola é o lugar onde se aprende a ser professor”; a ESRDL é 

para mim o berço desse crescimento futuro. 
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