
I 
 

Marta Filipa Fidalgo Posse 

 

 

Relatório Final de Estágio 

 

 

 

A formação dos professores para o 

acompanhamento dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais  

no Ensino Regular 

 

 

 

Mestrado em Ensino de Educação Física  

nos Ensinos Básico e Secundário 

 

 

 

Orientadores: Prof. Dr. Nuno Garrido 

 Prof. Dra. Paula Guedes 

 

 

 

UTAD 

VILA REAL, 2014 



II 
 

 

  

Dissertação apresentada à UTAD, no DEP – 

ECHS, como requisito para a obtenção do 

grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

cumprindo o estipulado decreto-lei nº 

107/2008 de 25 de junho, sob a orientação do 

Professor Dr. Nuno Garrido e coorientação da 

Professora Dra. Paula Guedes. 



III 
 

Ser Professor 

 

Ser professor é aprender 

Aprender… a ser sempre aprendiz 
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Aprender… a importância da benevolência 

Ensinar… a valorizar a tolerância 

APRENDER e ENSINAR… a saber; a saber fazer;  

A saber comunicar e a saber estar. 

Ser professor… é por opção o meu ofício,  

O meu compromisso, é a minha vocação. 

Aprender e ensinar é a minha missão. 

 

Adaptado de Ildérica Nascimento 
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular 

Seminário Interdisciplinar, do 1º e 2º semestres, do 2º ciclo de estudos, com o objetivo 

de obter o grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). 

O estágio foi realizado na Escola S/3 S. Pedro, em Vila Real, no ano letivo 

2013/14. A marcar a última etapa do percurso académico, o estágio exigiu que todos 

os conhecimentos teórico-práticos adquiridos desde a licenciatura fossem postos em 

prática. A orientação da professora Paula Guedes contribuiu para nos tornarmos 

profissionais exemplares, mesmo quando o mercado de trabalho se apresenta pouco 

favorável, principalmente nesta área do ensino. 

 Este relatório encontra-se dividido em duas partes: todo o processo referente 

ao estágio pedagógico realizado na Escola Secundária S. Pedro está consagrado na 

primeira, enquanto a segunda compreende o artigo científico produzido na Escola e 

apresentado no Congresso de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde, da 

comemoração dos 25 anos do Departamento de Desporto, na UTAD. 

 No primeiro capítulo, encontram-se as principais dificuldades e vivências 

escolares, o processo de ensino-aprendizagem relativo à turma e ao meio escolar, a 

área de participação do núcleo de estágio na vida ativa da escola. Está dividido em 

três grupos: 1) Tarefas de estágio de ensino-aprendizagem, que inclui referências 

sobre as unidades didáticas (UD), os planos de aula (PA) e as práticas pedagógicas 

supervisionadas (PPS); 2) Tarefas de estágio de relação escola-meio relativamente ao 

Estudo de Turma e às atividades promovidas na escola; 3) Tarefas de estágio de 

extensão à comunidade, que faz uma referência ao artigo científico.   

O estágio teve início a 2 de setembro, com a primeira apresentação na escola. 

Esse foi o momento em que conhecemos a nossa orientadora de estágio, que 

prontamente nos informou sobre o que era necessário para começar e nos mostrou as 

instalações que acabariam por se tornar familiares. 

  Mais tarde, em conjunto com a orientadora e os restantes elementos do núcleo 

de estágio, foi consensual que eu ficaria responsável pelo acompanhamento da turma 

F do 8º ano de escolaridade. Uma vez que o Mestrado é referente ao Ensino 

Secundário, decidiu-se que teríamos também essa prática docente. Porém, como 

existia apenas uma turma do 10º ano destinada à nossa orientadora, ficou estipulado 

que cada estagiário lecionaria uma Unidade Didática na turma supra-referida.  
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 Consta do Programa de Educação Física – Reajustamento (2001) que a 

Educação Física se traduz na apropriação das habilidades técnicas e dos 

conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno e na formação das aptidões, 

atitudes e valores. Esta conceção centra-se no valor educativo da atividade física 

pedagogicamente orientada para o desenvolvimento multilateral e harmonioso do 

aluno. A importância desta disciplina prende-se com o facto de trabalhar as 

capacidades físicas e, em simultâneo, as capacidades cognitivas e sociais. Percebi, ao 

longo do estágio, que é necessário transmitir-lhes valores, normas sociais e respeito, 

porque, afinal, o desafio era mais do que lecionar, era ajudar a formar cidadãos. 

 O professor de Educação Física tem como principal função “desenvolver no 

aluno capacidades físicas e cognitivas, modificando, também, atitudes e 

comportamento social, de acordo com a nossa cultura (sociedade), cumprindo os 

objetivos estipulados pelo Ministério da Educação, promovendo a independência e 

autonomia dos alunos dos domínios psicomotor, cognitivo e sociocultural 

(socioafetivo)”, considera Aranha (2004, p. 1). Na minha ótica, consegui alcançar as 

metas que tracei, tanto a nível pessoal como profissional. Em cada aula, não me 

limitava a transmitir conhecimentos e a desenvolver as capacidades físicas e 

cognitivas dos alunos. Dei sempre o melhor de mim para conseguir moldar o 

comportamento dos alunos quando tinham atitudes desapropriadas e, através de 

palavras de incentivo e ao longo do ano, gerou-se uma interação salutar com a turma.  

 Graças a todo este conjunto de vivências adquiridas no meio escolar, recolhi 

várias aprendizagens que, no meu futuro profissional enquanto professora de 

Educação Física, serão úteis e cruciais.  

 O relatório de estágio comporta um segundo capítulo que inclui o estudo 

científico “O acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) no Ensino Regular”. O artigo foi desenvolvido numa escola do concelho de Vila 

Real e a apresentação do mesmo teve lugar no Congresso de Ciências do Desporto, 

Exercício e Saúde, na comemoração dos 25 anos do Departamento de Desporto.  
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1. Tarefas de Estágio de ensino-aprendizagem 

 

 1.1. Unidades Didáticas (UD)  

 

Entrar na Escola S/3 S. Pedro causava sempre alguma ansiedade, porque 

cada dia era uma incógnita. À medida que o tempo ia avançando, adquiria novas 

aprendizagens, que me deixavam mais confiante.  

O estágio foi um desafio aliciante, tal como quando se inicia o ano letivo e o 

cheiro a livros novos provoca curiosidade e avidez de mais ensinamentos. 

Neste último ano letivo, cada dia era uma novidade e trazia consigo 

experiências mais próximas da realidade laboral. Por outro lado, percecionar a 

dinâmica de um estabelecimento de ensino com o estatuto de professora-estagiária 

implicava uma enorme responsabilidade. 

Inicialmente, estava apreensiva com a reação dos alunos face à presença de 

professores-estagiários. No dia da apresentação, parte desse receio dissipou-se 

porque observei o contentamento dos alunos por terem professores novos. Em 

paralelo, sentia o peso do grau de exigência que impus a mim própria. Queria 

minimizar as possíveis falhas e superar (se possível) as minhas expectativas mais 

otimistas. 

Com as primeiras reuniões veio o confronto com a quantidade de tarefas que 

teríamos pela frente, algumas das quais completamente desconhecidas até então. Por 

isso, assim que me atribuíram os primeiros desafios, coloquei de imediato “mãos ao 

trabalho” para ter tempo de pesquisar, planear, corrigir e realizar as tarefas. Em 

mente, tinha sempre a preocupação de conhecer os objetivos e os fundamentos de 

cada documento que concretizava.  

Depois de selecionadas as turmas, consegui perceber as rotações das 

Unidades Didáticas e o que cada uma implicava. Carmona (2012, p. 59) afirma que a 

“Unidade Didática é uma forma de planificar e organizar o processo de ensino-

aprendizagem, é sempre desenvolvida segundo um tema e deve incluir todos os 

domínios de aprendizagem das várias áreas curriculares. As Unidades Didáticas 

organizam o processo de ensino-aprendizagem numa duração de tempo variável e 

incluem todos os elementos do currículo”. 

 A elaboração da primeira UD foi um verdadeiro estímulo, uma vez que é um 

documento de suma importância que serve de suporte para o sucesso das aulas 

dadas na respetiva modalidade. Seguindo uma ordem, a planificação que a escola 

fornece é de extrema relevância e indica os conteúdos a lecionar durante a UD. 
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Seguem-se os programas dos Ensinos Básico e Secundário, que fornecem as 

informações necessárias para complementar a UD no que diz respeito à “definição de 

objetivos”. 

 De acordo com Aranha (2004, p. 13), a avaliação diagnóstica deve ser 

realizada na primeira aula e, para além de identificar o nível e capacidade de 

desempenho motor dos alunos, permite verificar as condições reais de ensino, ou seja, 

as instalações e material disponível para a prática pedagógica. Após esta recolha de 

dados, é possível ajustar a UD em função da realidade observada. A avaliação 

diagnóstica assume-se como um guia para a “estruturação dos conteúdos”, porque só 

a partir da avaliação é que se torna possível detetar o nível motor em que a turma se 

encontra. Portanto, se a turma não dominar os conteúdos mais básicos, não é 

oportuno avançar com conteúdos mais complexos e que requerem a consolidação de 

gestos técnicos elementares. Este tipo de avaliação é indispensável para um 

ajustamento dos conteúdos da UD ao desempenho motor da turma, de forma a 

desenvolver harmoniosamente as suas capacidades físicas e cognitivas.  

 Para conseguir regular o processo de ensino-aprendizagem, existe a avaliação 

formativa que permite uma avaliação contínua dos alunos, assegurando um processo 

avaliativo mais justo e criterioso. Fernandes (2008, p. 357) defende que é “uma 

avaliação para as aprendizagens, porque é deliberadamente organizada para ajudar 

os alunos a aprender mais e, sobretudo, melhor, através de uma diversidade de 

processos que incorporam o feedback e a regulação das aprendizagens. (…) É 

conseguir que os alunos aprendam melhor, com significado e compreensão, utilizando 

e desenvolvendo as suas competências, nomeadamente as do domínio cognitivo e 

metacognitivo”.  

 A UD é uma salvaguarda para o trabalho do professor, por isso, deve 

contemplar todos os aspetos. Nela fica registada a avaliação dos alunos com atestado 

médico, sendo que estes não serão avaliados nas competências de capacidade e 

aptidões porque se encontram impossibilitados de realizar atividade física. A sua 

avaliação incidirá apenas nas competências cognitivas, atitudes e valores.  

 Ao longo do estágio, elaborei seis Unidades Didáticas, uma delas para a turma 

do Ensino Secundário. No primeiro período, elaborei três Unidades Didáticas: natação, 

atletismo e basquetebol, esta última para o 10º ano. Estas primeiras tarefas foram as 

que suscitaram mais dúvidas por ser o primeiro trabalho prático e que seria aplicado a 

curto-prazo. Na estruturação dos conteúdos, a minha maior dificuldade foi prever o 

tempo que os alunos iriam demorar a assimilar e consolidar os gestos técnicos. 

 As modalidades do primeiro período foram as que mais gostei de lecionar, pois 

sentia-me mais à-vontade e confiante por dominar plenamente os conceitos e os 
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gestos técnicos que em tempos praticara enquanto atleta amadora. No entanto, 

praticar é diferente de ensinar e explicar torna-se mais difícil do que executar. É 

necessário encontrar diversas estratégias para adequá-las ao perfil de cada aluno.  

 Na natação, deparei-me com dois alunos que, inconscientemente, colocaram à 

prova as minhas competências. O facto de não saberem nadar, de terem receio, 

pouca disponibilidade motora e, por vezes, emocional, dificultava o meu papel 

enquanto docente de uma turma com 25 elementos. Não me podia dedicar apenas a 

esses dois alunos que precisavam de aprender a nadar, mas também não podia 

permitir que saíssem da piscina sem, pelo menos, conseguirem vencer algum receio e 

adaptarem-se ao meio aquático. Aula após aula, consegui trabalhar com os diferentes 

níveis de aprendizagem e a melhor estratégia foi separá-los em duas pistas. Assim, os 

alunos que já tinham mais conhecimentos e competências para a prática da natação 

ficaram na pista dois, uma vez que já eram mais autónomos e conseguiam concretizar 

bem os exercícios estipulados. Na pista um, mais próxima da parede, ficaram os 

alunos que apresentaram mais dificuldades. Nunca foi meu intuito discriminá-los 

negativamente, mas sim conseguir tê-los mais próximos de mim para os conseguir 

motivar, exemplificar gestos técnicos e corrigir melhor. Os dois alunos que não sabiam 

nadar ficaram também nesta pista e raramente completaram os 25 metros. Foram 

muitas as vezes que controlei o impulso de entrar na água para ajudá-los e fazê-los 

sentir mais seguros. Contudo, se o fizesse, perderia algum controlo do resto dos 

colegas. Foi preciso um bom “jogo de cintura” para conseguir observar, dar feedbacks, 

incentivar e instruir os alunos nesta modalidade. Comparativamente com outros 

desportos, a natação exige mais concentração e esforço por parte do professor e dos 

alunos que não a praticam com tanta facilidade. No final desta UD, senti-me muito 

realizada porque, através da avaliação formativa, consegui perceber claramente a 

evolução dos alunos da pista um e o aperfeiçoamento da técnica dos alunos da pista 

dois.  

 A UD de natação era ministrada em aulas de 90 minutos e a UD de atletismo 

ocupava as aulas de 45 minutos. Como o número de aulas desta última modalidade 

era reduzido, estava sempre em contrarrelógio para conseguir consolidar as técnicas 

de barreiras e de salto em comprimento. As primeiras aulas foram de adaptação ao 

ritmo dos alunos e, por tentativa-erro, foi possível selecionar os exercícios mais 

simples para que, no mínimo, conseguissem dominar essas técnicas mais 

elementares. 

 Ainda relativamente ao primeiro período, tinha a UD de basquetebol do 10º 

ano. Com duas aulas de 90 minutos por semana, foi mais simples dividir os conteúdos 

a lecionar, uma vez que esse horário permitia também a realização de outros 
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exercícios mais lúdicos e que espicaçaram o espírito competitivo. Estas aulas eram 

bastante rentáveis, já que os alunos tinham sempre exercícios de aprendizagem dos 

conteúdos, exercícios para melhorar a técnica e, no final da aula, jogo formal para pôr 

em prática o que aprendiam. Ao longo das aulas e na avaliação formativa, verifiquei 

que os alunos começaram a utilizar o “criss-cross” (transição defesa-ataque que 

anteriormente não conheciam) em jogo. O facto de a turma ter alunos que praticavam 

basquetebol ajudou bastante, quer os alunos com mais dificuldade porque incentivava 

a sua motivação, quer para organização do jogo formal.  

 No segundo período, foram lecionadas as Unidades Didáticas de futsal e de 

ginástica. A sua elaboração foi facilitada porque o modelo já estava feito, mas houve 

necessidade de proceder a algumas alterações. A UD de futsal não me deixava 

totalmente à-vontade porque se trata de uma modalidade com a qual nunca tive muita 

afinidade. Inquietava-me o facto de perceber que tinha alunos que dominavam os 

gestos técnicos e que eu poderia não executar corretamente um passe ou um 

exercício. Para não perceberem esta minha limitação, escolhia sempre os alunos que 

melhor dominavam os gestos técnicos para exemplificarem perante a turma. Esta 

estratégia resultou, mas quando a situação o exigia, acabava por exemplificar o 

exercício para uma melhor perceção dos alunos.  

 Na UD de ginástica, ficou previamente estipulado que as aulas de 45 minutos 

seriam dedicadas à ginástica de aparelhos e as aulas de 90 minutos seriam 

destinadas à ginástica de solo, pela logística que envolvia. Sempre que os alunos 

chegavam à aula, o circuito já estava preparado, com o material no devido lugar, para 

maximizar o tempo de aula. A estratégia para as aulas de ginástica de solo foi deixar 

que os alunos escolhessem o grupo com quem desejavam trabalhar para que se 

sentissem confiantes na execução dos gestos técnicos. Evidentemente que quando os 

alunos tinham comportamentos inadequados, eram sujeitos a uma transferência para 

outro grupo. Já nas aulas de ginástica de aparelhos, a turma era dividida 

aleatoriamente. Esta UD permitiu-me estabelecer um relacionamento de maior 

proximidade com os alunos, porque acontecia que eles se sentiam mais seguros em 

realizar o exercício na minha presença. Nessas circunstâncias, constatei a importância 

dos reforços positivos e a satisfação dos alunos quando conseguiam executar o gesto 

técnico corretamente ou apenas executá-lo. Na ginástica, essencialmente, é preciso 

transmitir segurança porque os alunos alimentam medos antigos. Ajudá-los para que 

avançassem mais um pouco do que no ano anterior era já uma batalha ganha, que me 

fazia perceber que estava a fazer um bom trabalho. 

 As aulas divididas por estações obrigaram-me a ter o dobro da atenção perante 

os alunos para evitar brincadeiras que pudessem pôr em causa a segurança dos 
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colegas e deles próprios. Ao mesmo tempo, era um voto de confiança e de 

responsabilidade que lhes atribuía. A UD de ginástica chegou ao fim sem nenhum 

incidente a registar, mas com um bom espírito de entreajuda entre a turma. 

 A encerrar o ano letivo, já senti um menor grau de dificuldade e de pressão na 

UD de voleibol, pois já tinha completado as 45 aulas alvo de observação e de 

avaliação. De certa forma, adotei uma postura mais descontraída com os alunos, mas 

mantendo o mesmo nível de respeito para que os limites de confiança não fossem 

ultrapassados e isso conduzisse a comportamentos indesejáveis. Esta UD permitiu-me 

ensinar aos alunos algo novo, porque estavam a iniciar a modalidade de voleibol. 

Tentei, ao máximo, ensinar os gestos técnicos mais elementares, que possibilitassem 

manter “a bola no ar” durante o jogo e cultivar o gosto por este desporto quase 

desconhecido para alguns.  

 A culminar este ponto, faço um balanço positivo e satisfatório da minha 

prestação na elaboração e na execução das Unidades Didáticas, tendo sido 

lecionadas com todo o empenho e dedicação neste ano de estágio.  

  

 

 1.2. Planos de Aula 

 

 O plano de aula (PA) é outro suporte do professor enquanto leciona as suas 

aulas. Exige uma preparação antecipada, que requer a visualização da UD para 

conhecer os conteúdos a serem abordados em determinada aula, e permite, a partir 

dos conteúdos definidos, selecionar os exercícios que serão ministrados. O PA é 

sempre suscetível de alterações devido a causas externas como, por exemplo, as 

condições climatéricas, a disponibilidade de material ou ainda a capacidade dos 

alunos para a realização dos exercícios planeados.  

 No início do ano letivo, não conseguia trabalhar plenamente a adaptabilidade 

do PA, porque considerava que devia ser rigorosamente cumprido. No decorrer das 

reuniões com a orientadora, fui percebendo que o PA é apenas um guião. É preferível 

apostar num exercício que esteja a ter sucesso do que manter os alunos num 

exercício mais complicado só porque estava previsto no PA. Enquanto professor, é 

importante ter a perceção do que se passa na aula, das dificuldades que os alunos 

sentem nos exercícios e conseguir adaptá-los às suas capacidades para que possam 

ter sucesso na realização da tarefa.  

Este instrumento de trabalho deve ser o mais resumido possível e de fácil 

compreensão, até para o caso de ser necessário outro professor lecionar a aula.  
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 Inicialmente, a elaboração dos planos de aula era uma tarefa demorada, pois a 

escolha dos exercícios causava-me sempre a dúvida de serem exequíveis ou não, se 

conseguiria arranjar rapidamente uma alternativa ou até se os alunos iriam gostar ou 

rejeitar.  

Planear uma aula não significa apenas conceber um conjunto de exercícios 

para ensinar. É importante pensar nos alunos e em algo que os estimule, de modo a 

garantir a aquisição e o domínio dos gestos técnicos. Fui notando o que eles gostavam 

e, em algumas ocasiões, repeti os exercícios para motivá-los a gostar das aulas de 

Educação Física. Também aprendi que não precisam de exercícios complicados, mas 

sim de exercícios que sejam de fácil compreensão para conseguirem aumentar o 

sucesso da realização da tarefa e não caírem na desmotivação. A conjugação de 

todos estes fatores foi-se tornando cada vez mais intuitiva e a realização dos planos 

de aula foi-se tornando cada vez mais fácil, mas igualmente imprescindível. A 

preparação antecipada da aula traduz-se no sucesso da mesma.  

 A definição dos critérios de êxito para cada objetivo operacional é fulcral, visto 

que a informação é a mais correta e simples possível, de fácil transmissão e 

assimilação por parte dos alunos. Tendo sempre em mente os critérios de êxito, torna-

-se mais natural dar feedbacks. 

 No sentido de rentabilizar o tempo de aula, sempre que me era possível incluía 

o aquecimento específico, com teor mais lúdico, para motivar os alunos para a prática 

desportiva.  

 Posso concluir que a elaboração dos planos de aula se revelou cada vez mais 

acessível, cuidada e atendendo a diversos fatores para não tornar as aulas monótonas 

e/ou previsíveis, sem descurar, obviamente, a importância dos exercícios para a 

aprendizagem dos conteúdos. Este trabalho de casa é de incontornável importância 

para o professor porque lhe permite ter uma aula devidamente estruturada, rentável e 

bem sucedida. 

 

 

 1.3. Prática Pedagógica Supervisionada 

  

O arranque do estágio beneficiou de uma atmosfera de integração, criada 

quase de imediato pela orientadora, núcleo de estágio e restante comunidade escolar. 

Esse ambiente acolhedor influenciou, desde logo, a predisposição para nos 

entregarmos incondicionalmente a esta etapa académica.  
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 O primeiro período implicou uma célere adaptação porque, muito em breve, 

teríamos de preparar e ministrar as primeiras aulas. As observações feitas às aulas da 

orientadora foram uma mais-valia, porque nos permitiu ver como conseguia lidar com 

os alunos e a simplicidade do seu método de trabalho. Depois de sabermos a turma 

que nos tinha sido atribuída, apoiámo-nos nessas observações prévias para melhor 

conhecermos os nossos alunos. 

 Para mim, o primeiro período foi o mais aliciante e desafiador, porque, para 

além de estar a dar aulas em contexto real pela primeira vez, tinha uma turma de 8º 

ano e, em simultâneo, a turma de 10º ano. Por vezes, o tempo escasseava e só aí 

tinha a verdadeira perceção de que ser professor implica muito “trabalho de casa”, 

sobretudo para a preparação das aulas. Como tinha duas turmas a meu cargo, 

necessitava do dobro de tempo para elaborar os planos de aula e os balanços das 

mesmas para conseguir progredir dia após dia. Foram tempos de enorme ansiedade e 

com as expectativas sempre elevadas: elaborar o PA e esperar pelo dia em que 

ministraria a aula para confirmar que tudo correria como tinha idealizado.  

 Não me senti totalmente confiante nas primeiras aulas, pois a turma de 8º ano 

tinha um elevado número de alunos e eu estava “quase” sozinha (se fosse necessário, 

contava com prontidão da minha orientadora). Outro fator que, de certa forma, me 

deixava um pouco intimidada era a presença da orientadora e dos dois colegas, já que 

era impossível ignorar que estava constantemente a ser observada. Em cada reunião, 

eram apresentadas dicas para melhorar determinados aspetos e nunca foram emitidos 

juízos de valor sobre a(s) aula(s) lecionada(s). Estávamos ali para aprender e criámos 

um espírito de equipa que nos garantiu uma experiência de estágio única.  

 As primeiras aulas ao 8º ano foram de afirmação, o que não foi uma missão 

fácil. Os alunos viam-me apenas como estagiária e alguns fugiam-me ao controlo, algo 

que me desagradava imenso. Vi-me obrigada a parar uma aula para lhes explicar o 

porquê de eu estar ali e exigir que eles tivessem uma postura diferente daquela que 

exibiam nos intervalos. A partir daí e gradualmente, fui conhecendo e conquistando 

cada aluno. Ser professor não é apenas transmitir conhecimento, é conseguir lidar 

com diferentes perfis, perceber quando não querem estar ali e conseguir motivá-los 

para, pelo menos, se sentirem mais confortáveis.  

 Por outro lado, a turma de 10º ano implicava um pouco mais de concentração e 

uma atitude mais assertiva quando, no início, testaram as minhas competências. No 

entanto, são alunos que, ao invés dos mais novos, já compreendiam que, apesar de 

ser estagiária, estava a ser avaliada e tinham um comportamento mais adequado. Por 

vezes, tinham os seus deslizes e era necessário repreendê-los, mas fica um balanço 

bastante positivo desta turma. Pese embora só ter lecionado uma UD, os alunos 
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mostraram-se muito empenhados, com um bom espírito de entreajuda e de 

responsabilidade.  

 Durante o ano letivo, a minha postura e relação com os alunos do 8º ano 

foram-se modificando. Consegui ensinar todos os conteúdos definidos para cada UD, 

tendo sido adquiridos com sucesso por parte dos alunos. Neste processo de ensino-

aprendizagem, senti uma grande gratificação a nível profissional e pessoal, bem como 

uma evolução significativa ao longo das aulas lecionadas. As apreensões iniciais 

deram lugar a uma autonomia que me permitia olhar apenas para a orientadora, no 

sentido de confirmar que, a título de exemplo, conseguia adaptar corretamente a aula 

às condições atmosféricas.  

Segundo Gonzalez e Pedroso (2012, p.1), a relação professor-aluno tem um 

impacto inegável na aprendizagem, ou seja, quanto mais positiva for esta relação, 

maior o enriquecimento, a troca de experiências e o crescimento pessoal do professor 

e dos alunos. O docente deve respeitar a individualidade dos alunos, as diferenças 

das suas condutas, valorizar o seu conhecimento e as suas experiências.  

 

 

2. Tarefas de Estágio de relação Escola-Meio 

 

 2.1. Estudo de Turma  

 

 O estudo de turma constituiu uma das primeiras etapas de avaliação, o que 

permitiu conhecer a turma ainda antes de iniciar as PPS’s. Considero a elaboração 

deste documento infalível para ter um conhecimento aprofundado dos alunos, das 

suas limitações, dos seus problemas estruturais, dos seus hábitos e informações 

pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem. A compilação de todos esses dados 

possibilita ao professor adequar estratégias de resolução das problemáticas 

identificadas pelos próprios alunos.   

Os problemas dos alunos, a sua relação e interação com os pais, o bem-estar 

físico e emocional, o meio socioeconómico em que se inserem são preocupações que 

nós, enquanto professores-estagiários de Educação Física, devemos ter para que 

possamos intervir eficazmente, contribuindo para um desenvolvimento pleno e 

saudável dos alunos. 

O estudo de turma permitiu-me analisar rigorosamente os seguintes aspetos:  

- Constituição da turma: distribuição etária e sexual para identificar o grau de 

heterogeneidade dos alunos e deduzir sobre o seu relacionamento;  
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- Constituição do agregado familiar: identificar a sua composição, o estado civil, a 

profissão, as habilidades académicas dos pais, bem como o número de irmãos, com o 

intuito de apurar a disponibilidade da família para apoiar os alunos;  

- Boletim de saúde: assinalar os principais problemas de saúde que afetam os alunos 

e influenciam o rendimento escolar;  

- Rotina diária: todo o tempo que os alunos despendem nas deslocações para a escola 

e o tempo de descanso;  

- Hábitos saudáveis: referem-se às refeições diárias dos alunos e ao local onde 

acontecem;  

- Vida escolar: apurar o número de reprovações e a disciplina preferida, de forma a 

identificar a (des)motivação dos alunos;  

- Prática desportiva: saber as modalidades preferidas, aquelas em que têm mais 

dificuldades e os hábitos de prática de atividade física. Assim, poder-se-á traçar um 

planeamento de aulas mais adequado relativamente a cada uma das modalidades a 

lecionar. 

 O estudo de turma englobou ainda o parâmetro sociométrico para averiguar as 

relações interpessoais dos elementos da turma, conforme eram confrontados com 

sentimentos de simpatia ou de hostilidade. Numa fase posterior, esta recolha de 

informação contribuiu para a melhoria das relações interpessoais entre os alunos da 

mesma turma, para o aumento do rendimento desportivo e para uma melhor dinâmica 

de grupo. 

Extraídas as respetivas ilações e atendendo ao facto que os alunos seguiam 

um padrão normal em todos os parâmetros, vi-me obrigada a destacar dois casos que 

inspiraram alguma preocupação no campo da saúde. Ambos mereceram um cuidado 

especial da minha parte, mas sempre sem interferir ou referir alguma dessas 

particularidades, uma vez que não eram incapacitantes para a realização das aulas. 

Com essa atitude, consegui evitar que se gerassem situações constrangedoras.  

Cabe ao professor a responsabilidade de escolher e aplicar as soluções 

pedagógicas e metodologicamente mais adequadas (Programa de Educação Física-

Reajustamento, 2001). É neste contexto que se torna relevante a planificação 

individualizada, já que tem como ponto de partida as características da escola e dos 

alunos (Aranha, 2007, p.1). 
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2.2. Atividades na Escola 

  

Desde o princípio do ano letivo, ficaram registadas, no Plano Anual de 

Atividades, algumas atividades que o núcleo de estágio se propunha desenvolver. A 

primeira atividade foi a mais custosa, porque era a primeira vez que organizava algo 

na escola e para uma população relativamente numerosa. Não bastava pensar no que 

se faria, era necessário preparar um conjunto de documentos para assegurar a 

realização da atividade. Primeiramente, era delineado o projeto da atividade a ser 

entregue ao Diretor da Escola, que decidia sobre a sua aprovação. Este documento 

incluía a pertinência da atividade, os objetivos, a metodologia (local, data, população-

alvo, etc.) e a disponibilidade de recursos. Seguia-se a elaboração do regulamento, 

com a explicação da atividade e das regras a respeitar aquando da participação. 

Quando era necessário recrutar elementos para a formação de equipas, abriam-se 

inscrições com o objetivo de melhorar a organização da atividade. A próxima fase 

consistia no trabalho de campo para a preparação do evento e na realização do 

evento propriamente dito. Posteriormente, era elaborado um pequeno relatório da 

atividade para ser novamente entregue ao Diretor da Escola. Foram estes os 

procedimentos cumpridos em todas as atividades realizadas na escola.  

 

 

2.2.1. Dia do Não Fumador – Jogos Tradicionais 

 

A primeira atividade decorreu no dia 20 de novembro de 2013 para assinalar o 

Dia Mundial do Não Fumador, tendo como principais objetivos sensibilizar e alertar os 

alunos para os malefícios que o tabaco provoca. A atividade dos Jogos Tradicionais 

tem integrado o Plano Anual de Atividades para sinalizar este dia, portanto, optou-se 

por dar continuidade a esse ritual, mas com algumas nuances. Por exemplo, no jogo 

da corrida de sacos, é habitual ter-se só uma pessoa dentro do saco, desta vez, 

utilizaram-se sacos de maiores dimensões de forma a caberem quatro pessoas em 

cada um. Esta foi a alternativa encontrada para inovar um pouco, mas garantindo o 

perpetuar dos jogos tradicionais nas gerações mais jovens. 

A atividade teve como população-alvo todos os alunos do 7º ano da escola. 

Além da prática de atividade física, este evento desenvolveu o espírito de equipa, a 

entreajuda e a integração dos novos alunos, criando novos laços de amizade.  

Numa perspetiva mais pessoal, a organização da atividade foi bastante 

positiva. Os cartazes foram afixados atempadamente, facilitando a inscrição das 



14 
 

equipas. Paralelamente, os estagiários deslocaram-se às salas de aula das turmas 

que ainda não tinham nenhuma inscrição para angariar mais alunos. 

A atividade realizou-se no campo de basquetebol, no recinto exterior da escola. 

O bom tempo, a música, a boa disposição e a motivação dos alunos, dos estagiários e 

dos professores fizeram com que os Jogos Tradicionais fossem o ponto alto das 

comemorações do Dia do Não Fumador. Os alunos mostraram bastante satisfação na 

realização dos vários jogos. Para encerrar o dia em descontração, realizou-se o jogo 

das cadeiras, estimulando o interesse e o gosto pela atividade física.  

 

2.2.2. Gira-Vólei (final do 1º período) 

 

Na época natalícia, nada melhor do que um torneio de Gira-Vólei para assinalar 

a conclusão do 1º período. Os núcleos de estágio organizaram, em conjunto, esta 

atividade, que se realizou a 17 de dezembro de 2013, pelas 15h, no pavilhão da 

escola. O evento pretendeu proporcionar o convívio entre todos os alunos da escola 

para fortificar relações e desenvolver o espírito de equipa.  

 A atividade foi preparada e divulgada com bastante antecedência e para uma 

melhor organização, os alunos tinham que inscrever a respetiva equipa. Estes dados 

foram utilizados posteriormente para a elaboração do quadro competitivo.  

 Participaram cerca de 17 equipas no torneio e tentou-se incutir o gosto pelo 

exercício físico, implementando-o no quotidiano. Os alunos estavam bastante 

motivados e com o espírito de competição aguçado. Após cada eliminatória e como já 

existiam campos livres, os alunos mantiveram-se dentro do pavilhão a jogar voleibol. 

Esta informação revelou que os alunos gostaram da atividade, de conviver com os 

colegas e de praticar desporto de uma forma mais lúdica.  

 Neste dia, houve também uma atividade de academias que, apesar de ter sido 

organizada e divulgada pelos núcleos, contou com a colaboração de uma docente da 

escola para ministrá-la. Não foram necessárias inscrições, apenas foi solicitado aos 

participantes que levassem um gorro de Pai Natal. Embora tenha sido bem 

dinamizado, os alunos não aderiram tanto como era esperado, uma situação que 

poderá ser justificada com o facto de existirem mais atividades em paralelo e os 

alunos estarem mais divididos.  

 Numa próxima atividade, sugiro que os vários eventos sejam feitos em dias 

e/ou em horários diferentes para que um maior número de alunos possa usufruir de 

boas vivências no perímetro escolar. 
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2.2.3. Semana das Broas 

 

Entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, decorreu a “Semana das Broas”. Esta 

tradição mantém-se para evocar o dia 31 de janeiro de 1891, quando, no Porto, um 

grupo destemido de militares e civis, alguns oriundos da província transmontana, 

tentaram implantar a República. Para uma comemoração plena, realizam-se diversas 

atividades nas diferentes áreas de estudo. O núcleo de Educação Física também não 

quis deixar de participar nesta semana e, por isso, desenvolveu algumas atividades 

desportivas, em conjunto com a professora orientadora Paula Guedes.  

No dia 3 de fevereiro, a atividade intitulada “Go, go karts” incluiu também uma 

parceria com a Escola Fixa de Trânsito de Vila Real, que implementou um trajeto 

rodoviário para ser percorrido num carrinho de pedal, respeitando as regras de 

trânsito. É de referir que tivemos sempre a presença de um agente de autoridade 

capaz de esclarecer as dúvidas dos alunos e manter a ordem no local.  

Ainda com a colaboração da Escola Fixa de Trânsito, fez-se uma gincana que 

dois alunos de cada vez tinham de percorrer no menor tempo possível. Devido às más 

condições atmosféricas, esta corrida realizou-se no alpendre junto ao campo de 

futebol e sempre com muitos alunos interessados em fazer a corrida de carrinhos de 

pedal. Apesar de só a primeira corrida ter sido cronometrada, vários alunos quiseram 

repetir o percurso ao longo do dia, o que prova que os alunos gostaram da atividade.  

No campo de futebol, foi delineado um percurso, que garantia todas as 

condições de segurança, para ser experimentado ao volante de um kart, gentilmente 

cedido pelo Kartódromo de Vila Real. Esta foi, sem dúvida, a grande novidade, a que 

despertou mais interesse e entusiasmo nos alunos e até mesmo nos professores. 

Durante todo o dia e na companhia da chuva, o kart teve poucos períodos de 

paragem. Estima-se que estiveram presentes mais de 160 alunos nesta atividade 

aberta a toda a comunidade escolar.  

Ainda no decorrer da Semana das Broas, o núcleo de estágio de Educação 

Física organizou a 4 de fevereiro, mais duas atividades. A primeira, designada de 

“Ritmos Latinos”, contou com a colaboração da professora Daniela Rocha que 

coordenou uma aula de dança, com a duração de uma hora. Uma vez que o estado do 

tempo continuava adverso, a aula teve de ser no recinto interior, junto à Associação de 

Estudantes. A aula teve alguns participantes, no entanto, percebeu-se que os alunos 

não aderiram muito às atividades de dança.  

A outra atividade, que decorreu durante todo o dia, foi o “seringaball”, 

semelhante ao “paintball”, mas em vez de pistolas de tinta, utilizam-se seringas com 
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tintas de água. O objetivo do jogo era atingir os elementos da outra equipa com um 

esguicho de tinta, ganhando a equipa com mais elementos em jogo.  

Apesar de a chuva não dar tréguas, foi uma atividade bastante concorrida 

pelos alunos, até porque era uma novidade.  

A avaliação destes dias foi positiva, porque conseguimos alcançar os objetivos 

que traçámos inicialmente com bastante sucesso. 

 

2.2.4.Jornadas Desportivas 

 

Nos dias 6 e 7 de março, esteve instalada a parede de escalada do Regimento 

de Infantaria Nº 13 (RI 13) de Vila Real no recinto exterior (campo de basquetebol) da 

escola. Conforme o Plano Anual de Atividades, esta atividade desportiva e cívica 

estava prevista para o final do 2º período, no entanto, devido à disponibilidade do RI 

13, teve de ser antecipada.  

As jornadas desportivas proporcionaram, a cerca de 300 alunos, a 

oportunidade de superar as suas capacidades motoras ao subir a parede de escalada 

e, seguidamente, descer em rappel. Em paralelo, decorreram palestras dirigidas aos 

alunos do Ensino Secundário, com o objetivo de transmitir algumas informações sobre 

a carreira militar (provas de ingresso, patentes, salários, etc.).  

A parceria com o RI 13 deu ainda mais credibilidade a este evento organizado 

pelo núcleo de estágio. Promover a atividade física aliada aos desportos de aventura, 

fomentar o espírito de cidadania, desenvolver e superar as capacidades motoras dos 

alunos e divulgar a carreira militar foram os principais objetivos desta atividade. 

 É importante salientar a colaboração dos professores de Educação Física, que, 

durante as suas aulas, permitiram que os alunos experimentassem a adrenalina da 

escalada e do rappel.  

 A ajuda dos militares foi também crucial, mostrando-se incansáveis para ajudar 

e dar indicações aos alunos que faziam a escalada, motivando-os sempre. As 

palestras foram muito esclarecedoras e proporcionaram, aos alunos, outra perspetiva 

da vida militar. 

 Para mim, foi de extrema importância proporcionar a oportunidade de subir a 

parede de escalada ao aluno com Necessidades Educativas Especiais. Para este 

procedimento foi necessária a autorização dos pais e várias tentativas de 

encorajamento por parte dos professores para que conseguisse subir alguns metros.  
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 No final destes dois dias de trabalho, ressaltou a colaboração profícua dos 

professores e dos militares, o entusiasmo e o empenho dos alunos em vencer o medo 

das alturas.  

 

2.2.5. Caça aos ovos (final 2º período) 

 

A “Caça aos Ovos” realizou-se a 4 de abril, mais uma atividade organizada pelo 

núcleo de estágio com o intuito de proporcionar um momento de lazer aos alunos e 

assinalar o final do 2º período escolar. Ao invés de ser aberta à participação da 

comunidade escolar, esta atividade realizou-se apenas nas turmas em que os 

estagiários leccionaram.  

A “Caça aos Ovos” surgiu tendo como base a “Caça ao Tesouro”, mas 

associada à Páscoa. Optou-se por esconder os ovinhos de chocolate no recinto 

exterior da escola e cada turma foi dividida em duas ou três equipas. Munidas de um 

mapa com cinco áreas assinaladas onde encontrariam um ovo, cada equipa partia à 

descoberta. Ganhava aquela que conseguisse encontrar o maior número de ovos, no 

menor tempo possível.  

Apesar da adversidade das condições atmosféricas, a atividade contou com a 

participação de cerca de 90 alunos, que demonstraram muito interesso, empenho e 

diversão. 

 Mais uma meta alcançada com sucesso e que superou as expectativas. A 

única sugestão será para que numa próxima atividade semelhante a esta, seja aberta 

a mais alunos da comunidade escolar. 

 

2.2.6.Visitas de Estudo 

 

 O acolhimento dos estagiários na comunidade escolar foi de tal forma 

espontâneo que proporcionou oportunidades que não estão diretamente relacionados 

com o estágio. Refiro-me a duas visitas de estudo realizadas fora da escola e que 

contaram com a nossa participação. 

 A primeira visita de estudo foi no dia 3 de abril à Corunha, com a turma do 9º E 

e 9º F. Desta vez, madrugar para ir para a escola tinha um objetivo diferente: 

colecionar bons momentos com os alunos, professores e conhecer um pouco do país 

vizinho. A longa viagem que nos levou até à Corunha fez-me reviver o tempo em que 

estava no lugar dos alunos, as brincadeiras com os colegas, as despreocupações, as 

fotografias, a vontade de falar com os professores… E percebi isso mesmo quando 
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estava do lado do professor: os alunos queriam conhecer-nos e interagir. Estes 

detalhes fazem-me sentir que esta é mesmo a profissão que quero seguir. 

 Chegados a Espanha, aproximava-se a hora de visitar a “Casa del Hombre”. 

Os alunos tiveram total liberdade para explorar o espaço e tirar partido das atividades 

inerentes ao equipamento cultural.  

 Após o almoço com os alunos, seguiu-se a visita ao “Aquarium Finisterrae”, 

proporcionando um conhecimento mais alargado sobre o meio aquático, os vários 

tipos de peixes e anfíbios.  

 O regresso a casa foi marcado pelo entusiasmo e contentamento dos alunos 

face à aquisição de novos conhecimentos e ao contacto social entre todos.  

 A segunda visita de estudo realizou-se no dia 28 de abril e levou a turma do 8º 

D até à Resinorte, em Vale do Ave. A viagem realizou-se devido à parceria existente 

entre a escola e a UTAD no âmbito do projeto “ciência viva”. Esta foi uma viagem 

menos longa e cansativa, mas igualmente importante para que os alunos 

aumentassem os seus conhecimentos.  

 Em ambas as viagens, existia sempre aquele peso da responsabilidade do 

professor perante os alunos, uma vez que se encontravam em locais desconhecidos. 

No entanto, correu sempre tudo bem, sem nenhum incidente a registar. Se estas 

visitas de estudo são benéficas para os alunos, quer pelo que vão visitar e aprender, 

quer pelo convívio, o mesmo se verifica para os docentes. 

    

2.2.7. Desporto Escolar (DE)  

 

 A prática desportiva é sempre uma mais-valia na vida de qualquer pessoa e 

traduz-se em benefícios físicos, psicológicos e sociais. Conforme explica Pinheiro e 

outros investigadores (2008, p.1), a nível físico, o desporto ajuda no combate à 

obesidade, reduz o risco de doenças cardiovasculares, fortalece os músculos, os 

ossos e as articulações; psicologicamente, eleva a autoestima dos praticantes, uma 

vez que desenvolve um conjunto de habilidades que antes não possuíam e que 

melhoram o seu aspeto físico. Em termos sociais, o desporto assume-se como um 

lugar privilegiado para se desenvolverem laços sociais de amizade, permitindo a 

partilha de sentimentos e dando ao indivíduo a sensação de pertença a um grupo. 

 O desporto enquanto condutor de uma vida saudável é responsável por 

inúmeras alterações/benefícios. Quando uma escola possibilita a prática de vários 

tipos de desportos após as aulas de Educação Física, é uma oportunidade a 

aproveitar.  
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 Segundo Souza et al. (2011, p. 1), o desenvolvimento cognitivo é facilitado pelo 

movimento corporal. Sem o suporte psicomotor, o pensamento terá maior dificuldade 

de ter acesso aos símbolos e à abstração. Como tal, os próprios Encarregados de 

Educação deveriam incentivar os seus educandos para a prática desportiva. 

 “Entende-se por Desporto Escolar o conjunto das práticas lúdico-desportivas e 

de formação com objeto desportivo desenvolvidas como complemento curricular e 

ocupação dos tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 

integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema 

educativo” (Artigo nº5 do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de fevereiro). 

 Posto isto, a escola disponibiliza algumas modalidades desportivas que podem 

ser frequentadas às quartas-feiras à tarde, no último bloco de 90 minutos. Este ano, a 

orientadora Paula Guedes ficou encarregue do grupo de voleibol feminino, que 

contava com cerca de 14 alunas que treinaram todas as quartas-feiras das 16h45 às 

18h15.  

 Inicialmente, o núcleo de estágio estava sempre presente, mas a intervenção 

era residual, por sermos três estagiários além da orientadora. Posteriormente, 

acordou-se que a cada semana, iria apenas um estagiário ao DE. Esta decisão 

permitiu um maior contacto com as alunas e mais presença no processo de ensino-

aprendizagem. Por vezes, a orientadora tinha de estar presente nas reuniões de 

departamento e as alunas mantinham a sua rotina de treino, dando-nos margem de 

manobra e um voto de confiança para realizarmos o nosso trabalho.  

 A colaboração no DE foi mais uma boa experiência neste ano de estágio. 

Desde muito nova que participava nas atividades do DE, mas, agora, estou do outro 

lado. Desempenhei as minhas funções de acordo com os meus conhecimentos 

técnicos, sempre em interação cúmplice com as alunas. Estive presente em todos os 

jogos onde defrontaram outras escolas, mais no sentido de lhes transmitir alguma 

motivação e entusiasmo. Às vezes, bastava um olhar ou uma pequena palavra de 

incentivo para mudar a atitude delas.  

 A equipa de voleibol feminino da Escola S/3 S. Pedro deslocou-se para a 

primeira competição de DE a Lamego para defrontar duas equipas: o colégio de 

Lamego e a escola Latino Coelho. Com apenas um mês de treino e formação de 

equipa, não conseguiram vencer nenhum jogo nem mudar de atitude, de repente, 

perderam a boa disposição e motivação que mostraram nos treinos. Foi neste 

momento que percebi que não poderia deixar de ir aos jogos e de certo modo dar-lhes 

algum apoio. Depois deste jogo, nenhuma desistiu e fortaleceram o espírito de equipa 

e a intensidade dos treinos.  
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 Seguiram-se mais jogos de competição do desporto escolar e pela primeira vez 

venceram o jogo com a escola de Ribeira de Pena, afinal começaram a ver resultados, 

a perceber que juntas eram capazes e senti que também eu fazia parte daquela 

equipa.  

 Terminado o rol de competições, as alunas continuaram a frequentar 

assiduamente os treinos de voleibol até ao final do período letivo, prometendo retomar 

esta prática desportiva no início do próximo ano.  

 Ainda relativamente ao DE, mas alheio às funções da nossa orientadora, 

participei em dois encontros de natação, que se realizaram nas Piscinas Municipais de 

Vila Real, para ajudar a cronometrar os tempos dos atletas.  

 Todas estas vivências serviram para concluir que somos mais do que 

professores, somos um suporte para os alunos, dando-lhes alento nos momentos mais 

cruciais. 

  

2.2.8. Direção de Turma (DT) 

  

 Este parâmetro diz respeito à assistência que o núcleo de estágio prestou à 

direção de turma da orientadora, neste caso, a turma do 9º E. No início do ano letivo, 

ficou acordado que o estagiário que estivesse a lecionar a UD ao 10º ano faria a 

assessoria à direção de turma, uma vez que coincidia no mesmo dia.  

 Fui a primeira estagiária do núcleo a abraçar esta tarefa com a supervisão, 

apoio e colaboração da orientadora que, mais uma vez, tinha que ensinar algo que no 

futuro poderá ser-me útil. Todas as sextas-feiras de manhã, deslocava-me até à 

escola para aprender um pouco mais. A tarefa não era muito complicada e consegui 

prontamente pôr-me a par do programa informático da escola que serve para registar 

as faltas dos alunos e as justificações das mesmas.   

 Durante o período de tempo que estive a colaborar no trabalho da diretora de 

turma, não se registou nenhuma situação que merecesse destaque nem houve 

qualquer contacto com Encarregados de Educação.  
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3. Tarefas de Estágio de extensão à comunidade 

 

 Quase a culminar as tarefas relativas ao estágio, aproveitei a oportunidade de 

estar numa escola pública para perceber o seu funcionamento. Ao observar 

diariamente a quantidade de alunos, um deles chamou-me particularmente a atenção. 

Daí ter optado por realizar um artigo científico sobre o “Acompanhamento dos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais numa escola de ensino regular”. O facto de 

ver algumas vezes aquele aluno fez-me querer perceber como seria a vida dele numa 

escola com população dita normal. Para além disso, a área das Necessidades 

Educativas Especiais sempre me suscitou algum interesse, porque o mínimo que 

podemos fazer é ajudar esta população que ainda sofre de discriminação e de falta de 

formação.  

 Apliquei um questionário on-line aos professores do conselho de turma do dito 

aluno da escola, com a autorização do Diretor da mesma. Semanas depois, iniciei a 

fase de tratamento e análise dos resultados, até chegar às considerações finais. Foi 

um período complicado que exigiu bastante disponibilidade da minha parte, uma vez 

que tinha de repartir o tempo entre a redação do artigo e a preparação e execução das 

aulas. 

 No início de maio, decorreu o “Congresso de Ciências do Desporto, Exercício e 

Saúde”, na comemoração dos 25 anos do Departamento de Desporto, onde 

apresentei o poster resultante da investigação levada a cabo na escola. A 

apresentação teve a duração de, aproximadamente, cinco minutos, junto ao poster e 

para a plateia que esteve presente. Após a apresentação, a professora que avaliava a 

fiabilidade das apresentações colocou algumas questões e sugestões a realizar para a 

melhoria do poster e do artigo científico.  

 O final da apresentação trouxe algum alívio e alegria por ver mais um trabalho 

bem executado e avaliado positivamente.  
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Conclusão 

 

 No final destes nove meses de trabalho, dedicação, inseguranças, 

companheirismo, atividades, avaliações e muitas novas aprendizagens, o balanço do 

estágio pedagógico não poderia ser melhor. Só com a presença e a ajuda da 

orientadora de estágio, dos colegas de estágio e também da comunidade escolar, 

consegui tornar-me numa professora de Educação Física capaz de lecionar qualquer 

modalidade, independentemente do nível escolar da população. A confiança, a 

transmissão dos conteúdos, o controlo dos alunos e a intensidade dos feedbacks 

fazem parte de um leque de valências que até então não tinha adquirido.   

 O estágio permitiu-me ganhar experiência ao nível da organização de eventos 

desportivos no meio escolar e envolver-me em toda a sua logística. É preciso planear 

atempadamente a atividade para que o sucesso seja garantido. É imperativo enviar 

ofícios, preparar material, divulgar e ter perseverança para acompanhar a atividade até 

ao fim. Destaco a importância da relação/interação com os restantes professores do 

departamento de Educação Física e com os restantes professores da Escola, porque 

sem a sua colaboração, as atividades desportivas teriam menos impacto já que 

decorriam num período de aulas. Eles próprios incentivaram os alunos a participar nos 

eventos que realizámos na escola.  

 Toda esta vivência encorajou-me para dar sempre o meu melhor e tirar o 

máximo proveito do estágio. Em retrospetiva, consigo ter a perceção do meu 

crescimento pessoal e profissional ao longo desta etapa. A boa relação que estabeleci 

com os restantes docentes foi de todo benéfica, sobretudo pela ajuda prestada 

quando, fruto da inexperiência, as minhas dúvidas surgiam.  

 O contacto com os alunos também me moldou, o que contribuiu também para 

aumentar o meu gosto por ensinar os mais novos. Procurei ser firme nos momentos 

em que me punham à prova, dar incentivos para que eles conseguissem melhorar os 

gestos técnicos, repreender quando necessário, interagir num momento mais dinâmico 

da aula. 

 Finalizado o estágio, carrego agora uma bagagem de conhecimentos teórico-

práticos e de vivências em ambiente escolar que considero elementar para os 

próximos desafios profissionais. Terei sempre em mente a imprescindibilidade de 

apostar na formação contínua para colmatar possíveis fragilidades e/ou atualizar 

metodologias de ensino, exercícios, jogos pré-desportivos, etc. Só essa postura de 

procura ativa de conhecimentos permitirá ao professor obter o sucesso educativo. 
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Resumo 

A Escola é um centro de formação de cidadãos autónomos e com habilitações para, 

no futuro, desempenhar um papel na sociedade. Uma vez que todas as pessoas têm 

direito à educação, incluindo as crianças com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE), e o ensino elementar é obrigatório, este estudo tem como objetivos: i) 

perceber, através da aplicação de uma entrevista, o acompanhamento prestado aos 

alunos com NEE numa escola de Ensino Regular; e ii) apurar qual a 

formação/habilitação dos professores do conselho de turma nesse processo. 

O presente trabalho baseia-se num estudo de caso, partindo do Programa Educativo 

Individual (PEI) de um aluno de uma escola pública portuguesa de um centro urbano, 

no sentido de se entender qual o acompanhamento que tem, bem como as alterações 

que são feitas a nível curricular para que se rentabilize a sua passagem pela escola. 

Por outro lado, pretende-se verificar qual a formação dos professores da escola para 

lidar com este tipo de alunos. 

Participaram nesta investigação nove professores do conselho de turma (grupos 

disciplinares de Português/Inglês, Geografia/Filosofia, Matemática, Educação Física, o 

professor do Ensino Especial, o serviço de psicologia e de orientação) que trabalham e 

acompanham o aluno. Foi elaborado um questionário ad hoc validado, com questões 

que abordam a formação dos professores do conselho de turma. Foi realizada uma 

análise qualitativa (entrevista) e quantitativa dos dados resultantes do questionário 

numa folha de cálculo Excel®. 

Os principais resultados indicam que a maior parte dos professores carece de 

formação no âmbito das NEE e indica que a sua formação inicial para ensinar este tipo 

de alunos é fraca ou mesmo nula, considerando-se “nada apto” ou “pouco apto” para 

lidar com crianças com NEE. Desta forma, os professores reconhecem que 

necessitam de formação na área de Educação Especial para que possam ser 

promotores de uma educação inclusiva.  

 

Palavras-chave: Escola, Necessidades Educativas Especiais, PEI, Formação de 

professores.  
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Introdução 

A escola é o epicentro do desenvolvimento integral de todo o indivíduo, 

devendo a sua integração na sociedade iniciar-se dentro da sala de aula. A 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) decreta que “toda a pessoa tem 

direito à educação” e que “a educação deve visar a plena expansão da personalidade 

humana.”  

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) exigem uma 

atenção particular, uma vez que “apresentam dificuldades escolares e, 

consequentemente, têm necessidades educativas especiais, em determinado 

momento da sua escolaridade” (Declaração de Salamanca, 1994, p. 6).  

Portugal segue uma política inclusiva, enquadrada por orientações 

implementadas a nível internacional, como atesta o Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de 

Janeiro, que prescreve “a promoção de uma escola democrática e inclusiva, orientada 

para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens. Importa (…) responder à 

diversidade de características e necessidades de todos os alunos que implicam a 

inclusão das crianças e jovens com NEE no quadro de uma política de qualidade 

orientada para o sucesso educativo de todos os alunos”.  

Este estudo compromete-se a alcançar dois objetivos: i) perceber o 

acompanhamento prestado aos alunos com necessidades educativas especiais numa 

escola de ensino regular e ii) apurar qual a formação dos professores do conselho de 

turma nesse processo. 

Ao permitir “a recuperação e a integração socioeducativa dos indivíduos com 

NEE devidas a deficiências físicas e mentais” (Lei nº49/ Artigo 21.º citado por 

Monteiro, 2011, p. 28), a Educação Especial tem vindo a afirmar-se no panorama 

educativo, porque “as crianças com NEE têm um largo campo de necessidades 

pedagógicas com variações de intensidade e duração. Apresentam diferenças 

consideráveis face à norma e têm, na generalidade, mais problemas de 

aprendizagem” (Correia, 1997: 20). O Decreto-Lei nº3/2008, p. 155 sustenta que a 

Educação Especial tem por objetivos “a inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 

uma transição da escola para o emprego das crianças e dos jovens com necessidades 

educativas especiais”. O mesmo documento recomenda que quando, numa escola, é 

detetado um aluno que apresente limitações significativas que provocam alterações 

funcionais e estruturais, de forma permanente e que afetam a comunicação, a 

aprendizagem, a mobilidade, a autonomia, o relacionamento interpessoal e a 
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participação social, são ativados os apoios especializados necessários para adequar o 

processo educativo às NEE do aluno.  

O Currículo Específico Individual (CEI) prevê alterações significativas no 

currículo comum com o intuito de facilitar o desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais e a autonomia do aluno, aspetos essenciais à sua participação num 

vasto leque de contextos do quotidiano (DGIDC, Educação Especial, Manual de apoio 

à prática, 2008, p. 37). 

Após a referenciação e avaliação, é elaborado o Programa Educativo Individual 

(PEI) que, segundo o Decreto-Lei nº 3/2008, p. 156, “documenta necessidades 

educativas especiais da criança ou jovem, baseadas na observação e avaliação de 

sala de aula e nas informações complementares disponibilizadas pelos participantes 

no processo”.  

Os professores são cada vez mais os intervenientes do processo educativo, 

encontrando-se em melhor posição para avaliar os problemas de aprendizagem das 

crianças e perceber a dimensão total das suas aptidões e capacidades (Smith e 

Neisworth cit. por Correia, 1997, p.73). 

Perceber o acompanhamento prestado aos alunos com NEE numa escola de 

Ensino Regular e apurar qual a formação/habilitação dos professores do conselho de 

turma nesse processo são os principais objetivos desta investigação.  

 

Metodologia  

Este estudo contou com a colaboração de nove docentes (seis do sexo 

feminino e três do sexo masculino) de uma Escola de Ensino Público do concelho de 

Vila Real. Os professores têm idades compreendidas entre os 45 e os 56 anos, 

perfazendo uma média de idades de M= 48, 22 e desvio padrão DP= 4, 63. Esta 

amostra foi definida em função do acompanhamento prestado por estes profissionais 

ao aluno que é objeto de estudo. 

O instrumento utilizado foi um questionário ad hoc (inquérito por questionário) 

constituído por 14 perguntas fechadas que abordaram a formação dos professores do 

conselho de turma do ensino regular e a sua experiência no âmbito da inclusão de 

crianças com NEE. Este instrumento resultou da combinação de perguntas de dois 

questionários um de Ribeiro (2008) e o outro de Monteiro (2011). Para validar este 

questionário foi aplicado a seis professores que não pertenciam à amostra, 

verificando-se a adequabilidade à população em estudo. Foi necessária a autorização 

do diretor da escola para a aplicação do questionário, tendo sido enviado por e-mail no 

dia 10 de Março de 2014.  
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Uma vez que os questionários contêm perguntas fechadas, optou-se por fazer 

a recolha de dados e o respetivo tratamento estatístico, recorrendo ao programa 

informático Excel 2010.  

 

Resultados 

Na parte inicial do questionário, referente à caracterização 

socioprofissional da amostra, pode verificar-se (gráfico 1) que o grosso da 

amostra é constituído por elementos do sexo feminino (seis professoras), 

contando com três docentes do sexo masculino. O sexo feminino tem uma 

média de idade de 49 anos e o sexo masculino de 50 anos.  

 

Gráfico 1 - Caracterização da amostra por género e média de idades 

 

Relativamente ao tempo de serviço dos docentes, facilmente se observa 

que todos os professores do conselho de turma do aluno com NEE têm 

maioritariamente entre os 20 e os 33 anos de experiência como docentes 

(gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Caracterização da amostra quanto ao tempo de serviço 

 

Quanto às habilitações literárias, denota-se, pela análise do gráfico 3, 

que o grau académico de licenciatura é predominante, seguem-se os 

professores com mestrado e um professor com pós-graduação. 
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Gráfico 3 – Caracterização da amostra quanto às habilitações literárias 

 

No gráfico 4, pode comprovar-se que, à exceção de um docente com 

especialização em Educação Especial (mestrado), os docentes não possuem 

formação no âmbito das NEE. A formação do único docente garantiu-lhe 

conhecimentos nas seguintes áreas: perturbações de comportamento, noções 

de Educação Especial, adaptações curriculares, dificuldades de aprendizagem, 

estratégias de intervenção, deficiência mental, deficiência motora, 

equipamentos especiais de compensação, comunicação e linguagem. 

O gráfico 5 demonstra que a maioria dos docentes considera que 

necessitam de formação nesta área.  

 

  

Gráfico 4 e 5 – Formação no âmbito das NEE 

 

De uma forma geral, na tabela 1, observa-se que os docentes 

classificam a sua formação inicial como “nula” para ensinar os alunos com 

NEE. A deficiência mental, visual, auditiva e a multideficiência atingem os picos 

mais elevados com a classificação “nula”. 
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Tabela 1 - Classificação quanto à formação inicial dos professores  

Classificação 
Tipos de deficiência  

Boa Suficiente Fraca Nula 

Deficiência Mental 1  2 6 

Deficiência Visual   2 7 

Deficiência Auditiva  1 2 6 

Deficiência Motora 1 2 2 4 

Sobredotação cognitiva  3 2 4 

Multideficiência 1  2 6 

Distúrbios de comportamento 1 1 3 4 

Dificuldades de aprendizagem 2 1 3 3 

Doença crónica 2  3 4 

 

Pela da análise da tabela 2, destaca-se positivamente um dos docentes 

que se considera “muito apto(a)” para identificar alunos com NEE, colaborar na 

elaboração do PEI, intervir junto de alunos com NEE e avaliar alunos com NEE. 

Quando se fala da elaboração do PEI, um docente considera-se “muito apto(a)” 

e quatro “apto(a)s”. Verifica-se que a maioria dos professores se sente “pouco 

apta” e um docente “nada apto” para identificar os alunos com NEE. Observa-

se que na avaliação dos alunos com NEE e na intervenção, a maior parte dos 

participantes neste estudo pensa não possuir competências.  

 

Tabela 2 – Formação dos professores para identificação/elaboração do PEI  

 
Muito apto(a) Apto(a) Pouco apto(a) Nada apto(a) 

1. Identificar alunos com N.E.E. 1 2 5 1 

2. Colaborar na elaboração do PEI. 1 4 3 1 

3. Intervir juntos de alunos com N.E.E. 1 1 5 2 

4. Avaliar alunos com N.E.E. 1 2 5 1 

 

 

Discussão  

A formação significa um investimento pessoal que permite ao professor adquirir 

um pensamento autónomo, que lhe possibilitará a realização de um trabalho livre e 

criativo, construindo assim uma identidade profissional (Novoa cit. por Lopes, 2013, p. 

39). No entanto, no conselho de turma verificou-se o caso único de um docente com 

formação específica na área das NEE. Esta condição é facilmente explicada pelo facto 

de ser o docente responsável pelo Ensino Especial. No entanto, e como assinala o 

gráfico 5, os restantes oito docentes admitem a necessidade de receber formação 

nessa mesma área. Segundo Bairrão et al (1998, p. 24), quando a formação de 

professores é insuficiente e/ou não existem condições reais para um pleno exercício 
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da profissão, é comum considerar-se muito difícil o ensino integrado dos alunos com 

NEE. “Não conhecendo muitas vezes a natureza dos seus problemas e as implicações 

que têm no processo educativo, os professores do ensino regular não lhes podem 

prestar o apoio adequado” (Correia, 1997, p. 20). 

A tabela 1 faz referência à forma como os docentes classificam as suas 

competências para ensinar os alunos com NEE após a formação inicial. Existe uma 

conformidade de respostas para a categoria “nula”. Dois docentes assumem ter 

competências “boas” para trabalhar com alunos com dificuldades de aprendizagem e 

doença crónica. Por outro lado, a deficiência visual é a que obtém a pior classificação 

quanto às suas competências. A carência de formação é explicada pelo autor 

Morgado, (citado por Vasconcelos, 2012, p. 79), que sustenta que a formação inicial 

não é suficiente para os professores quanto às competências necessárias para as 

práticas inclusivas. A formação contínua desenvolve competências e conhecimentos 

relativamente à prática pedagógica direcionada para este tipo de alunos, fornecendo 

ao mesmo tempo autoconfiança aos docentes para intervir junto dos mesmos 

(Vasconcelos, 2012, p. 79).  

Um estudo realizado por Oliveira e Silva, citados por Lopes (2013, p. 42), 

corrobora os resultados da presente investigação, revelando que “96% dos docentes 

considera que a formação inicial do professor do ensino regular não se adequa à 

implementação da escola inclusiva, devido, principalmente, à falta de formação inicial 

dos professores no âmbito da diversidade; 83% dos docentes inquiridos considera 

reconhecer ter dificuldades a trabalhar com alunos com NEE”. 

 No que diz respeito às aptidões para colaborar na elaboração do PEI, para 

avaliar alunos com NEE e para intervir junto dos mesmos, três dos nove docentes 

revelam “pouca” aptidão. O item que se destaca é a identificação dos alunos com 

NEE, cujos resultados se dividem entre “apto” e “pouco apto”. A falta de capacidades 

dos docentes para responder a este processo pedagógico advém da falta de formação 

inicial e contínua.  

 O facto de estes professores já se encontrarem a meio da carreira docente 

pode justificar, de certa forma, o pouco investimento em formação. O baixo poder 

económico é, hoje em dia, outro fator determinante no processo de decisão. No 

entanto, Lopes (2013, p. 39) sublinha que “o professor tem que se ir formando, 

descobrindo, refletindo, adequando, identificando e imaginando novas formas de 

atuação que sejam mais adequadas e próximas das realidades com as quais é 

confrontado diariamente”.  
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Conclusão 

O aluno com NEE que frequenta o estabelecimento de ensino público de Vila 

Real foi referenciado em 2007. Atualmente, tem um PEI que é reformulado no início de 

cada ano letivo, segundo informações cedidas pela Escola. Pode constatar-se que 

neste estabelecimento de ensino, vigora o Currículo Específico Individual (CEI), uma 

vez que o aluno em causa beneficia de um plano curricular diferenciado, frequentando 

as disciplinas de Português Funcional, Matemática Funcional e as áreas técnicas 

inerentes ao perfil de funcionalidade. O aluno com um currículo diferenciado não tem 

aulas com os restantes elementos da turma, porém, frequenta a aula de Educação 

Física com os colegas, de acordo com o seu perfil de funcionalidade. 

Na vertente da formação dos docentes, os resultados indicam que a maioria 

carece de formação no âmbito das NEE e indica que a sua formação inicial para 

ensinar este tipo de alunos é fraca ou mesmo nula, considerando-se “nada apto” ou 

“pouco apto” para lidar com crianças NEE, reconhecendo que necessitam de formação 

na área de Educação Especial para que possam ser promotores de uma educação 

inclusiva. Por outro lado, o próprio Ministério da Educação deve chamar a si a 

responsabilidade de tornar obrigatório que a formação inicial de docentes inclua 

alguma formação específica para acompanhamento de alunos com NEE. As próprias 

escolas devem apostar, também, em formação contínua nessa área, adotando uma 

filosofia pedagógica verdadeiramente inclusiva.  
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