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RESUMO 

 

Este relatório reporta-se a atividade que desenvolvi nos últimos cinco anos no 

Agrupamento de escolas de Matosinhos (Escola EB2,3 Matosinhos), Agrupamento de Escolas 

Abel Salazar (EB2,3 Maria Manuela de Sá, São Mamede Infesta) e Agrupamento de escolas 

Tomaz Pelayo (EB2,3 São Rosendo, Santo Tirso).  

É um relatório essencialmente reflexivo da minha prática profissional com vista à 

obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física. 

Desenvolvo esta reflexão a partir da análise do valor educativo da disciplina de 

educação física, valor que está na base e tem motivado toda a minha atividade docente.  

Esta consciência do valor formativo e transformador do trabalho que desenvolvo na 

escola está presente em todos os momentos da minha atividade docente, dando sentido à 

minha vida profissional. 

 Assim como afirma Rodrigues (2009), a reflexão deve ser realizada na situação real, 

pois esta configura-se como um espaço de integração das competências do Professor e, como 

tal, capacita-o para a tomada de consciência proveniente do trabalho efetuado, permitindo-lhe 

posteriormente realizar experiências e reformulações inerentes à superação de problemas 

detetados. 

Este valor está exposto neste relatório através da análise crítica das atividades que 

desenvolvi, não apenas com as turmas que lecionei, mas também nas atividades promovidas 

no âmbito do Clube de Desporto Escolar, Direção de Turma e as resultantes da minha 

intervenção junto da comunidade escolar, onde me encontro inserido. 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Educação Física, Docente, Reflexão Crítica, Ensino-aprendizagem, 

Avaliação, Autoestima, Saúde e bem – estar. 
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ABSTRACT 

 

This report refers to the activity that I developed in the last five years in the schools of 

Matosinhos (School EB2 . 3 Matosinhos), Abel Salazar (EB2 . 3 Maria Manuela de Sá, São 

Mamede Infesta) and Tomaz Pelayo (EB2 . 3 São Rosendo, Santo Tirso).  

This report is essentially an analysis of my professional practice in order to obtain the 

master's degree as a teacher of physical education. 

My reflection concerns the analysis of the educational value of physical education as a 

school subject, value that is the basis and motivation of my whole teaching activity. 

The awareness of the educational value of my work is present in every moment of my 

teaching activity, giving meaning to my professional life. 

According to Rodrigues (2009), the reflection should be performed on a real situation, 

as this is an integration of  the teacher´s expertise. It enables him to become aware of his work 

and, therefore, allows him to try new methods in order to overcome problems 

This value is exposed in this report through the critical analysis of the activities that I 

developed, not just with the classes that I taught, but also in the activities promoted within the 

School Sport Club, Class Direction and the result of my speech to my school community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-Words: Physical Education Teacher, Critical Reflection, Teaching and Learning, 

Assessment, Self-esteem, health and well - being. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Hoje em dia, ser professor é escolher uma profissão para lá de auspiciosa. É 

extremamente importante uma transformação radical do professor na sua maneira de enfrentar 

o ensino. O ensino tende exponencialmente a ser encarado com uma profissão e não como um 

simples ofício onde a reflexão sobre a prática adquire um papel fundamental na melhoria do 

processo de ensino (Lúcia, 2001). 

É por concordar na íntegra com estas premissas e, uma vez que a minha filosofia de 

vida é educativa se centra na reflexão do trabalho desenvolvido que tenho o hábito diário de 

realizar um “exame de consciência”, enraizado pela educação cristã que recebi.  

Lúcia (2001), indica que “ensinar é mais do que uma extensão do trabalho doméstico ou 

mera execução de tarefas”. 

Normalmente ao fim do dia, faço um balanço crítico da forma como correu o trabalho, 

analisando todos os acontecimentos bons e maus. Foi uma prática saudável que me foi legada 

e que quero transmitir como uma herança a preservar.  

É um valor de família do qual não me quero libertar nem distanciar, faz parte do meu 

projeto de vida, como análise e reflexão, como um sentido de projeto que todos os dias vou 

construindo, sendo e vivendo.  

É também na partilha da prática educativa, que ao longo da minha vida profissional 

tenho tentado manter-me sempre atualizado, no sentido de evoluir e promover 

primordialmente o desenvolvimento da autonomia dos alunos, proporcionar-lhes 

aprendizagens significativas, bem como, fomentar a sua inclusão na sociedade.  

Assim, durante estes anos tenho efetuado formação contínua para me manter atualizada 

e pareceu-me importante aprofundar ainda mais os meus conhecimentos que tenho na área da 

Educação Física tendo por isso decidido inscrever-me neste Mestrado.  

Estes deveres vão ao encontro da minha forma de agir enquanto docente, pois penso que 

um professor deverá estar em constante atualizado profissional e que, entre outros objetivos, 

vise contribuir para o sucesso escolar e educativo. 
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Ser professor de Educação Física, constitui um complexo de funções, saberes, saberes – 

fazer e valores que exigem formação científica, profissional e formação para a cidadania no 

início e ao longo de toda a vida.  

Com este trabalho pretendo realizar uma análise e uma retrospetiva aprofundada das 

metodologias praticadas ao longo da minha carreira profissional. 

Assim, tentarei realçar a minha constante reflexão sobre a forma de adotar os princípios 

contidos no Código de Ética e Guia de Boa Prática para a Educação Física, uma vez que o 

considero como uma referência fundamental a ter presente ao longo da minha carreira como 

profissional de Educação Física 
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2. A ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

“Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o 

autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de 

direita ou de esquerda.  

Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação contra a 

dominação económica dos indivíduos ou das classes sociais. 

 Sou professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração a miséria 

na fartura.  

Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo.  

Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza.  

Sou professor a favor da boniteza de minha própria pratica, boniteza que dela some se 

não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições 

materiais necessárias sem as quais meu corpo descuidado, corre o risco de se amofinar e já 

não ser testemunho que deve ser de lutador pertinaz que cansa mas não desiste” 

( Paulo Freire) 

 

Atualmente, existe uma mudança de paradigma, uma desvalorização da profissão. Mas 

convém não esquecer que a história de qualquer um começa a escrever-se na escola, muito 

antes de traçar o seu futuro profissional. 

Durante estes anos de ensino tenho procurado ter um princípio fundamental em mente, 

refletir continuamente naquilo que faço, porque é que faço e como faço. Necessito também de 

avaliar o que fiz, particularmente se os alunos aprenderam comigo. Na minha opinião, é isso 

que se pretende quando se faz uma reflexão da prática profissional. Só assim poderei melhorar 

as minhas práticas e desenvolver com sucesso a minha carreira. 

As minhas ideias e reflexões sobre o ensino têm-se baseado principalmente na minha 

própria experiência pessoal nas diversas escolas por onde passei. Muitas vezes, lembro-me de 

como eu era quando aluno e, assim, coloco-me no ponto de vista dos meus alunos. É claro que 

não podendo fazer duas coisas ao mesmo, uma das minhas prioridades enquanto estou a 
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ensinar é o da observação. Ensino à medida que observo a reação dos meus alunos sempre que 

estes participam de modo a poder compreendê-los. 

Tenho sempre presente que a Educação Física nas escolas é para as crianças e jovens 

um meio privilegiado que visa o desenvolvimento físico, mental, pessoal, social, espiritual e 

emocional. É neste sentido que tenho tentado ser um professor informado, reflexivo, 

cuidadoso e esclarecido, esforçando-me para desenvolver o meu trabalho num quadro 

assumido de ética e de boa prática. 

Ao “Bom” professor exige-se muito mais que a simples ação de ensinar (Mialaret, 

1991). A preocupação perante quem ensina, quem são, o que fazem, o que querem, mas 

sobretudo a preocupação de formar cidadãos. Entenda-se este conceito pela simbiose da 

competência - conhecimentos e capacidades adquiridas ao longo da formação do docente; 

desempenho - comportamento e atitude na atuação; eficiência – impacto das ações e ensino 

(Cunha, 2008). 

 

 “(…) alguém psicologicamente equilibrado, 

emocionalmente estável (disponibilidade afetiva 

positiva), social e interessado pelos alunos, ajudam 

a descortinar aquilo a que chamamos um “bom” 

professor.” (Cunha, 2008:84) 
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3. CUMPRIMENTO DO SERVIÇO LETIVO E DOS SEUS OBJETIVOS 

INDIVIDUAIS ESTABELECIDOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

 

Nos últimos cinco anos lecionei no Agrupamento de escolas de Matosinhos (Escola 

EB2,3 Matosinhos), um ano letivo; Agrupamento de Escolas Abel Salazar (EB2,3 Maria 

Manuela de Sá, São Mamede Infesta), três anos letivos e Agrupamento de escolas Tomaz 

Pelayo (EB2,3 São Rosendo, Santo Tirso), um ano letivo.  

Procurei sempre assegurar o cumprimento do serviço e das substituições letivas que me 

foi distribuído, com pontualidade, profissionalismo e ética. Nos cinco anos fui professor 

responsável pelos grupos equipa de Futsal – Infantis Femininos do Desporto Escolar, (Escola 

EB2,3 Matosinhos); Xadrez e Ginástica Artística do Desporto Escolar (EB2,3 Maria Manuela 

de Sá) onde cumpri todas as tarefas atribuídas ao cargo com rigor, profissionalismo e 

pontualidade, preparando atempadamente os treinos e competições, na escola e fora desta.  

Fui tutor na Escola EB2,3 Matosinhos de um aluno que fazia parte de uma das turmas de 5º 

ano que possuía. Durante os três anos em que estive a lecionar na EB2,3 Maria Manuela de 

Sá, São Mamede Infesta, fui Diretor de Turma, orientei as aulas de formação cívica da minha 

direção de turma não só para o tema da educação sexual, como também para a mediação de 

conflitos.  

Fiz parte da equipa de vigilantes nos Exames Nacionais do 6.º anos e 9.º anos durante 

esse tempo. Além disso, compareci nas reuniões para as quais fui convocado. 

Cumpri as regras estabelecidas, de acordo com o Currículo Nacional e os Programas, 

preparando sistemática e criteriosamente as atividades letivas com materiais e estratégias 

adequadas às diversas turmas. Quanto à assiduidade, fui sempre assíduo e pontual. As 

situações excepcionais em que tive de me ausentar, garanti a substituição das minhas aulas, 

através de permuta. 
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4. DIREÇÃO DE TURMA 

 

No meu ponto de vista o Diretor de Turma aspira sempre a que a sua turma seja perfeita, 

daí que a insatisfação seja uma nota constante no seu trabalho. Contudo, sabendo que agiu 

com isenção, seriedade e rigor têm necessariamente que sentir a sensação de dever cumprido. 

O seu papel não se esgota dentro da sala de aula e ultrapassa os muros da escola. 

Segundo Roldão (1995), as funções do diretor de turma situam-no na interface entre 

duas áreas de intervenção: a docência e a gestão. O diretor de turma é, por um lado, um 

docente que coordena um grupo de docentes e é, simultaneamente, um elemento do sistema 

de gestão da escola a quem cabem responsabilidades na gestão global do conselho de turma a 

que preside. A função de diretor de turma incorpora um conjunto de vertentes de atuação 

correspondendo aos seus diversos interlocutores: alunos, professores e encarregados de 

educação. Deste modo, podemos perceber a importância deste papel, para o sucesso da 

aprendizagem dos nossos alunos. 

Em termos burocráticos, cumpri com os itens exigidos pela lei. Em relação com os 

Encarregados de Educação: Convoquei-os atempadamente; esclareci as questões sobre 

avaliação dos alunos; articulei / estimulei o interesse dos pais e Encarregados de Educação 

pelos projetos e atividades da escola; informei-os sobre o percurso escolar dos seus 

educandos; estimulei o acompanhamento/envolvimento dos pais e Encarregados de Educação 

no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos; estabeleci a ligação entre as 

diferentes estruturas educativas e os Encarregados de Educação e solucionei ou encaminhei 

para os órgãos próprios os problemas e as propostas apresentadas pelos Encarregados de 

Educação. 

“O Diretor de Turma é um docente que tem um papel muito trabalhoso e importante na 

Escola e onde nem sempre lhe é dado o justo valor.  

É do conhecimento de todos que o Diretor de Turma (DT) é aquele professor que faz a 

ligação entre os diferentes professores que compõem o Conselho de Turma (CT), entre estes e 

a Família. Para além destes dois aspectos, tem uma série de atividades burocráticas a 

desempenhar, uma vez que tem de iniciar a construção do Projeto Curricular de Turma, 

preparar as reuniões de  CT, reuniões de pais, reuniões de alunos, registar faltas dos alunos, 
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para além da preparação das aulas de Formação Cívica e outras disciplinas que também 

lecciona, selecionar e elaborar materiais para as mesmas e participar em outras reuniões 

relacionadas com a sua atividade docente. 

Com as disposições legais em vigor, no que se refere a faltas de alunos, o seu trabalho 

é quase – atrevo-me a dizê-lo – desumano, pois precisa de estar muitíssimo atento para 

proceder à marcação de faltas, à sua distinção entre justificadas e injustificadas, 

calendarização de provas, informações aos alunos e respectivos encarregados de educação 

das ocorrências e, posteriormente, registar a situação em que o aluno ficará. E esta tarefa só 

é reconhecida pelos colegas porque os pais (não há regra sem exceção!) não se apercebem 

de nada e, quando são alertados para as faltas dos seus educandos, por vezes, ainda se 

insurgem contra os professores e o DT. 

A par desta situação, surgem os contactos também eles importantes entre DT e 

pais/encarregados de educação que acontecem ao longo do ano, por livre vontade dos pais 

/encarregados de educação. Contudo, existem muitos casos em que é preciso ser solicitada a 

sua deslocação à escola, para informar sobre certas ocorrências menos agradáveis da 

responsabilidade dos alunos. Estes últimos contactos, sendo importantes, são extremamente 

penosos para o DT, uma vez que nenhum professor gosta de fazer queixa deste ou daquele 

aluno; por outro lado, inúmeras vezes, os DT são incompreendidos pelos encarregados de 

educação /pais. Isto é, deveras, desagradável porque  muitas vezes os pais põem em dúvida 

aquilo que o DT refere, dado que os seus filhos – na opinião deles – cumprem, não mentem, 

são umas crianças fantásticas. É verdade, são umas crianças fantásticas! Mas os pais 

precisam de acreditar naquilo que os professores dizem até porque são eles que, muitas 

vezes, mais tempo passam com os seus filhos, conhecendo-os bem. Por vezes, estes pais, 

quando querem auxiliar ou pôr cobro a alguma situação drástica que o filho cometeu já é 

tarde de mais. Isto acontece muitas vezes e é uma pena! 

Verifica-se, por exemplo, que existem pais/encarregados de educação que, quando o 

DT os informa do que teve conhecimento pelos outros colegas e lhes diz que o aluno é 

conflituoso nas relações com os outros, com os colegas, eles não acreditam. Eles só 

acreditam no que o filho lhes conta. Desculpam tudo o que ele faz, narram ao DT a versão do 

educando, como sendo a verdade única e, ainda, criticam a pedagogia usada nas aulas. 

Talvez estes pais ficassem mais satisfeitos se o professor expulsasse o aluno da sala porque 
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está sempre a conversar, distraído e a distrair os colegas, em vez de tentar outras soluções 

mais favoráveis à correção das suas atitudes e sem ter havido o recurso à falta. 

A relação Escola/Família é extremamente importante, mas estas atitudes desgastam os 

professores, desanimam, fazem descrer e podem conduzir à falência do sistema educativo 

oficial. 

É urgente que os pais exerçam o seu papel de pais, dêem educação, saibam dizer não 

aos filhos, transmitam valores e deixem o ensino e a pedagogia para os professores. Não 

existe qualquer professor que pretenda crucificar o aluno. É preciso compreensão e 

complementarização de tarefas. Só assim, os alunos crescerão sãos e responsáveis. É preciso 

ter sempre presente que o futuro está nas mãos deles. São eles que vão governar o país e, se 

estiverem ou forem mal preparados, o país andará completamente à deriva e será o caos 

completo!”  Santos, (2012) “Diretor de Turma, o mau da fita”. Correio da Educação 

 

 

4.1. RELAÇÃO DIRETOR DE TURMA/ ALUNOS 

 

Durante o ano lectivo, como director de turma, consciente de que o ensino deve centrar-

se no aluno, a minha relação com os alunos teve sempre por base o diálogo num clima de 

afecto e confiança, de forma a permitir uma adaptação normal e integração plena com vista à 

prossecução dos objectivos de sucesso educativo e escolar. Procurei empenhar-me na 

sensibilização para a importância do conhecimento escolar numa futura integração 

profissional e pessoal. Por outro lado, tentei sempre resolver todos os problemas que iam 

surgindo, dando-lhes todo o apoio e ajuda necessários. Os alunos foram sempre ouvidos 

colectiva ou individualmente, de acordo com as situações e/ou problemas ocorridos. 

Tive oportunidade de fazer ver aos alunos a importância e a necessidade de desenvolver 

o estudo e as aprendizagens de acordo com as normas e valores éticos, dentro do maior 

respeito pela liberdade e opinião de cada um, de modo a solidificarmos o espírito democrático 

que à escola e à sociedade são devidos. Dentro desta perspectiva, aconteceu sempre o 

despertar para o desenvolvimento de iniciativas e projectos que respondiam aos anseios dos 

alunos, das famílias, da sociedade e da escola. 

Durante estes anos terei que referir com muito agrado que não foi registado nas minhas 

direções de turma nenhum problema disciplinar que motivasse a realização de Conselhos de 
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Turma para esse efeito. Para além de que me senti bastante satisfeito pela possibilidade 

encontrada para a consolidação do espírito cívico e do respeito mútuo entre todos e cada um. 

No que concerne ao Projecto Curricular de Turma, o qual coordenei, e à avaliação dos 

efeitos das estratégias e medidas de apoio previstas no mesmo, concluiu-se que estas surtiram 

efeito, uma vez que os alunos ao longo do ano se tornaram mais solidários, mostrando 

interesse e empenho nas actividades propostas. 

Quanto às Áreas Curriculares não Disciplinares - Formação Cívicas é de salientar que 

os alunos sempre evidenciaram interesse e empenho nas actividades propostas, reconhecendo-

as como uma mais valia para a sua formação pessoal e social. 

 

 

4.2. RELAÇÃO DIRETOR DE TURMA/ PROFESSORES 

 

Considero que as relações com os professores da turma foram sempre boas, uma vez 

que, em conjunto, tentámos sempre adoptar medidas de remediação para que as dificuldades 

manifestadas fossem superadas. A uniformização de critérios, por parte de todos os 

professores, dos comportamentos e atitudes tanto dentro como fora da sala de aula foram 

sempre uma preocupação constante deste conselho de turma. 

Tentei manter ao longo do ano um diálogo constante e uma boa interactividade entre 

todos os docentes da turma, procurando estar informado e atento a todas as situações que iam 

surgindo, com o objectivo de conseguir os melhores resultados escolares da minha direcção 

de turma, bem como gerar um clima de confiança e bem-estar entre todos os intervenientes no 

processo de ensino aprendizagem. 

Sempre forneci aos restantes colegas as informações precisas e relevantes sobre os 

alunos e suas famílias. Na reunião intercalar do 1º período, procede-se à caracterização da 

turma, atendendo aos factores sócio - económicos e culturais através dos dados recolhidos na 

ficha biográfica do aluno, que é enviada para todos professores que pertencem ao Conselho de 

Turma via correio electrónico. Procurei igualmente que os professores da turma recebessem 

em tempo oportuno toda a documentação própria e necessária, sobretudo via correio 

electrónico. 
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A definição de estratégias para melhorar as situações de ensino aprendizagem, sempre 

foram discutidas e deliberadas em Conselho de Turma, assim como a análise e decisão sobre 

os alunos com problemas relacionados com o sucesso escolar. 

Dentro dos critérios que normalmente definem a relação entre a Direcção de Turma e os 

restantes professores, devo acrescentar que sempre procurei estimular a colaboração em 

actividades de forma a promover as relações escola-meio, como tentei sempre recolher e 

fornecer as informações sobre assiduidade, comportamento e aproveitamento.  

Em relação à produção do Projecto Curricular de Turma, este é elaborado por todos os 

professores, sendo obviamente coordenado pelo, diretor de turma. 

 

 

4.3. RELAÇÃO DIRETOR DE TURMA/ ENCARREGADO DE 

EDUCAÇÃO 

 

“A aproximação entre a escola e a família, através do papel desempenhado pelo 

diretor de turma, contribuiu significativamente para a melhoria das aprendizagens dos 

alunos, influenciando positivamente o seu comportamento, aproveitamento e assiduidade. 

Estas são algumas das conclusões de um estudo, realizado com base na ação de um diretor 

de turma colocado numa escola inserida num contexto socioeconómico desfavorecido, 

frequentada por alunos provenientes de diversas nacionalidades (…) Dar voz aos pais, 

conhecer os alunos, as suas famílias, os locais de residência, as suas culturas e hábitos e o 

apoio do diretor de turma e da psicóloga escolar às famílias favoreceu e facilitou o diálogo, 

contribuindo para cimentar a confiança. Realça-se que incentivar os professores a trabalhar 

com os pais, permitindo que estes partilhem os seus conhecimentos, se revelou fundamental. 

Sendo esta relação uma relação entre culturas, é imprescindível dinamizar processos de 

educação intercultural.” Martins 

Procurei ao longo dos anos orientar o meu trabalho no sentido de transmitir para o 

exterior e para o interior uma imagem humanística da escola. Isto é, procurei sempre 

transmitir a preocupação da escola com o bem-estar dos alunos e muito particularmente, com 

a resolução dos problemas que foram surgindo. 

Por outro lado, procurei obter através do diálogo, o maior interesse e participação dos 

pais e encarregados de educação na vida escolar dos seus educandos. Para isso, nas reuniões 
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realizadas ao longo do ano foi dada vez a todos quantos quiseram colaborar e participar nas 

questões educativas. Concluo que essas reuniões, juntamente com o diálogo estabelecido e o 

interesse provocado, contribuíram imenso para que vivêssemos longe dos conflitos, das 

tensões e da ansiedade, pese embora notar a ausência e o desinteresse de alguns pais e 

encarregados de educação que poderiam e deveriam acompanhar mais de perto a vida escolar 

dos seus educandos. Naturalmente que tudo tem a ver com questões culturais que o tempo há-

de repor no seu devido lugar, provocando o interesse e a participação generalizada dos pais e 

encarregados de educação e com isso, melhores resultados para o sucesso escolar e educativo. 

Nestes contactos (telefónicos, via caderneta, por correio, pessoalmente) com os 

encarregados de educação apercebi-me que ficou reforçada a “lógica da confiança” entre a 

escola e a comunidade educativa. 

Assim, efectuei todos os contactos necessários com os encarregados de educação dos 

alunos, bem como realizei e preparei as devidas reuniões no final de cada momento de 

avaliação. Como director de turma, informei aos encarregados de educação das regras do 

funcionamento da escola e das estruturas de apoio existentes, bem como dei a conhecer o 

Regulamente Interno da escola. Tomei igualmente medidas para a eleição do representante 

dos encarregados de educação, esclarecendo o propósito e a responsabilidade inerente do 

cargo. Por outro lado, foi-lhes comunicado o dia e a hora de atendimento e com regularidade 

forneci-lhes informações sobre a assiduidade, comportamento e aproveitamento escolar dos 

seus educandos. Dei-lhes também algumas orientações no acompanhamento dos seus 

educandos e propus formas de actuação que permitissem uma relação mais estreita entre a 

família e a escola. 

Os contactos estabelecidos com os encarregados de educação foram inúmeros. Procurei 

manter contactos regulares com os mesmos, quer através das reuniões marcadas pelo 

Conselho Executivo, uma no início do ano e uma no final dos três períodos lectivos, quer 

através da hora de atendimento semanal. Acordei, também, com os encarregados de educação, 

na impossibilidade de não poderem comparecer no horário definido, a marcação de um 

horário compatível, o que aconteceu diversas vezes, por exemplo, durante a hora de almoço. 

Tentei deste modo proporcionar aos mesmos um contacto mais frequente, sem prejuízo dos 

seus afazeres pessoais e/ou profissionais. 
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4.4. FORMAÇÃO CÍVICA 

 

Ao longo do ano lectivo, as aulas Formação Cívica têm como principal objectivo 

desenvolver nos alunos um sentido crítico, de tolerância e respeito em relação a tudo aquilo 

que rodeia os alunos, contribuindo, assim, para a sua formação integral como pessoas e para 

que de tornem cidadãos na verdadeira acepção da palavra. 

No início do ano lectivo, e depois do professor dialogar com os alunos acerca do perfil e 

deveres do delegado e subdelegado de turma, procede-se à respectiva eleição e elaboração da 

acta. Por outro lado, apresenta-se e analisa-se o Regulamento Interno do agrupamento, assim 

como os direitos e deveres dos alunos. Finalmente, procede-se à elaboração das regras de 

saber estar da turma. 

Ao longo do ano lectivo, procede-se à pesquisa, reflexão e discussão de diversos temas, 

que resultaram em trabalhos práticos realizados em grupo pelos alunos. No meu último ano os 

temas foram os seguintes: a família, a sociedade, a saúde. Estes temas foram apresentados 

pelo professor através de textos, poemas, vídeos e apresentações multimédia. Os alunos 

realizaram trabalhos escritos e apresentações em PowerPoint. 

Em todos os conteúdos abordados utilizaram-se como estratégias/metodologias o 

diálogo professor/aluno e vice-versa, assim com aluno/aluno, promoveu-se portanto o debate 

em torno das experiências de todos relacionadas com os conteúdos propostos a trabalhar; 

privilegiou-se as iniciativas de pesquisa por parte dos alunos, visando a aprendizagem de 

realizar trabalhos organizados, tendo-se fomentado tanto o trabalho individual, como o de 

grupo, de acordo com a dinâmica que se pretendia dar às tarefas propostas. 

Por outro lado, as aulas de Formação Cívica foram também um espaço de diálogo, 

sobretudo no que concerne a atitudes menos correctas, dificuldades e constrangimentos 

ocorridas nos espaços escolar. Estas ocorrências foram sempre discutidas perante toda a turma 

para, em conjunto, se encontrar as soluções mais favoráveis. Por outro lado, esta situação 

proporcionou momentos de reflexão em toda a turma, sempre com o intuito de trabalhar 

valores como a amizade, a responsabilidade, o respeito, a sinceridade, a tolerância, a justiça e 

a assertividade. 

Ao longo do ano lectivo, o professor viu por diversas vezes as cadernetas dos alunos, de 

forma a verificar todas as comunicações realizadas entre os Encarregados de Educação e os 

docentes das várias disciplinas. Foram também tratados diversos aspectos de carácter 
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burocrático, como o preenchimento de formulários e documentos vários ligados à direcção de 

turma, marcação de reuniões e registos de avisos na caderneta. 

Esta área curricular não disciplinar revelou-se benéfica no que diz respeito ao 

estreitamento da relação entre director de turma e os alunos, que à vontade exponham os seus 

problemas e dúvidas, verificando-se um acréscimo de confiança por parte dos alunos.  

Em suma, em Formação Cívica procurou-se trabalhar e reforçar atitudes responsáveis, 

respeitadoras e cooperantes, que de um modo geral, foram apreendidas e praticadas 

satisfatoriamente pelos aluno. 

 

 

4.5. EM TERMOS ORGANIZACIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

 

Procurei sempre ter tudo em ordem, tal como organizar o dossier da direcção de turma; 

registar a correspondência para os encarregados de educação; verificar e lançar o registo de 

faltas dos alunos; efectuar o contacto escrito e telefónico com os pais e encarregados de 

educação quando os alunos não compareceram às aulas; implementar e dinamizar o Projecto 

Curricular de Turma; preparar e coordenar as reuniões do concelho de turma, tendo estas 

decorrido no tempo estipulado; verificar pautas e fichas de registo dos alunos; orientar os 

alunos/encarregados de educação na renovação da matrícula; colaborar activamente na 

elaboração das actas. 

Promovi contactos com todos os professores da turma, quer nos conselhos de turma, 

quer através de contactos informais, de modo a recolher e veicular as informações julgadas 

convenientes (assiduidade, aproveitamento, comportamento) relativamente a todos os alunos, 

tendo em vista a adopção de medidas conducentes à sua integração e sucesso educativo. 

Para além de todos os processos burocráticos inerentes a estas funções, ressalta o facto 

de que, como director de turma, permaneci sempre atento e disponível para tentar resolver os 

problemas e dúvidas levantados pelo sistema escolar, alunos e seus respectivos encarregados 

de educação. 

 Segundo Saraiva (2002), a escola exige, atualmente, novas posturas e 

responsabilidades dos seus intervenientes. Paralelamente, acresce que o professor é o 

principal impulsionador e dinamizador do sucesso de qualquer processo de ensino-

aprendizagem. Neste sentido, a participação na vida da escola é extrema benéfica para o 
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docente, pois permite-lhe desenvolver a sua capacidade de resolver problemas futuros, 

estabelecer um clima positivo com a comunidade educativa e saber estar presente no 

micromeio que o rodeia. Devemos compreender a escola, desvendar os seus projetos e as suas 

ambições, e interpretar os seus problemas e carências. Segundo Mialaret (1980), são estas 

condições do micromeio, da família, do meio social e das normas gerais, que conferem à ação 

educativa a sua singularidade e nos permitem atribui-lhe um verdadeiro significado. 

Em síntese, poderei dizer que me sinto satisfeito com os resultados obtidos, não só pela 

participação dos pais e encarregados de educação e do seu interesse em relação aos problemas 

da escola e dos seus educandos, como em relação aos objectivos conseguidos em matéria 

disciplinar, pedagógica e científica. 

 

 

4.6. REFLEXÃO FINAL 

 

Os alunos são o principal foco de todo o meu trabalho, pelo que o meu objectivo é 

contribuir para a formação e educação dos jovens, ao mesmo tempo que pretendo fomentar 

neles o gosto pela aprendizagem e contribuir para a formação deles enquanto cidadãos 

activos. 

Estou consciente que desempenhei as tarefas de director de turma de uma forma Muito 

Boa . Uma vez que, tenho a plena percepção que procedi adequadamente na resolução das 

mais variadas situações. Não restam dúvidas de que esgotei as possibilidades para dissuadir 

alguma anomalia criada quer pelos alunos, escola, família e sistema educativo. 

Quanto às relações estabelecidas quer com os alunos, quer com os professores do 

Conselho de Turma, quer com os Encarregados de Educação, basearam-se na compreensão, 

cooperação, orientação e respeito, tornando possível dar resposta aos problemas que surgiram, 

passando informações pertinentes para as possíveis partes e orientando sempre no sentido do 

sucesso educativo. 

O trabalho que realizei deu-me imensa satisfação pessoal e profissional. Julgo que 

também a este nível dei o meu modesto contributo para a construção da autonomia dos alunos 

e para a implementação do Projecto Curricular de Escola e do Projeto Educativo do 

Agrupamento. 
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5. DESPORTO ESCOLAR 

 

O Desporto Escolar é “ (…) o conjunto de práticas lúdico-desportivas e de formação 

com objecto 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 5.º – 

“Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro). 

O Desporto Escolar assume extrema importância no incentivo à prática desportiva nas 

escolas, promove estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos 

alunos e melhoria na qualidade do ensino/aprendizagem. Já tive casos que evitou o abandono 

escolar. 

O Clube do Desporto Escolar procura promover actividades integradoras e contributivas 

para a concretização plena do Projeto Educativo. 

A prática desportiva nas escolas por onde tenho passado constitui um instrumento de 

grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do 

ensino e da aprendizagem, em complemento. Estou certo de que o Desporto Escolar concorre 

para o combate ao insucesso e abandono escolar, para a promoção da inclusão, a aquisição de 

hábitos de vida saudável e a formação integral dos jovens em idade escolar. 

Nas atividades do Desporto Escolar deverá ser observado o respeito pelas normas do 

espírito desportivo, fomentando o estabelecimento, entre todos os participantes, de um clima 

de boas relações interpessoais e de uma competição leal e fraterna. Deverá ser oferecido aos 

alunos um leque de atividades que, na medida do possível, reflita e dê resposta às suas 

motivações e interesses, proporcionando-lhes atividades individuais e colectivas que sejam 

adequadas aos diferentes níveis de prestação motora e de estrutura corporal. O Desporto 

Escolar, inserido no Sistema Educativo, só poderá cumprir a sua função social, cultural e 

educativa, se mantiver relações de cooperação devidamente articuladas entre o Sistema 

Educativo e o Sistema Desportivo (nomeadamente na articulação estratégica com o Desporto 

Federado). 
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6.    COMPROMISSO COM A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL COMO PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM E DO 

CONHECIMENTO PESSOAL E CÍVICO DOS ALUNOS, BEM COMO COM O 

GRUPO DE PARES E COM A ESCOLA 

 

Procurei manter-me atualizado e fazer formação contínua, para melhoria das práticas 

letivas, no âmbito das áreas disciplinares, TIC e outras, em função da necessidade e 

disponibilidade da oferta. 

Preocupei-me em contribuir para o desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos, 

tentando incutir-lhes determinados valores que considero imprescindíveis para inserção na 

sociedade da qual fazem parte e na qual serão cidadãos, nomeadamente a solidariedade, as 

regras de convivência, a colaboração, o respeito, o saber estar, o saber ouvir, o saber falar... 

com o intuito de responsabilizar os alunos pelos seus atos, não deixando que comportamentos 

deste género prejudicassem o processo ensino/aprendizagem. 

Participei ativamente nas ações dinamizadas pelo Departamento e atividades 

promovidas pelos Conselhos de Turma e pela Escola.  

Colaborei no trabalho desenvolvido, apresentando sugestões e partilhando ideias. 

 

 

6.1. FORMAÇÂO CONTÍNUA  

 

Ações de Formação consubstanciada em diferentes sessões de trabalho onde a partilha 

de saberes, a crítica construtiva e as ponderações estabelecidas entre as Formadoras e os 

formandos foram uma realidade. 

Cada ação foi especial. Conteve os ingredientes que considero necessários para uma boa 

aprendizagem, apresentando um “cheirinho” de criatividade, amor e amizade por parte de 

quem ensina e gosta de o fazer. 

Considero que todas as atividades propostas ao longo das ações foram úteis, podendo 

ser utilizadas em qualquer tipo de aula. 
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Devo confessar, que ao longo das mesmas, ia ficando cada vez mais motivado, 

querendo aprender novas atividades apresentadas pelas formadoras, acabando por ficar com 

vontade de iniciar o tema com os meus alunos. 

Gostei de todas as ações, achei fascinante a forma como nos foi transmitido, a forma 

subtil, mas real, dos temas. 

Neste sentido, a educação permanente afigura-se como um conceito importante no 

estudo da formação contínua de professores, pois permite valorizar o potencial de 

desenvolvimento pessoal e profissional de todos os processos formativos – formais ou 

informais, iniciais ou contínuos em que os docentes se envolvem ao longo das suas vidas. 

Como salienta Canário (1991:82), “o conceito de educação permanente tende a esbater 

fronteiras rígidas entre formação inicial e contínua. São, ambas, etapas de um processo que 

atravessa toda a vida profissional”. 

No entanto, permanecem ainda várias incertezas e interrogações sem resposta acerca da 

melhor forma de formar os professores. “Formação em que momento? Para quem? Com que 

finalidade(s)? através de que estratégias? Que considerar nela prioritário? Propô-la aos 

formandos ou dar respostas aos seus pedidos? Iniciá-la a partir de quê?” (Cortesão, 1991:93) 

No meu caso, posso adiantar ainda que estas Ações de Formação conseguiram ir de 

encontro ao meu objectivo inicial. Considerei pertinentes e adequadamente tratados tantos os 

temas como as metodologias e os conteúdos abordados, tendo sido uma constante a troca de 

testemunhos, experiências de vida, opiniões e sugestões. 

Globalmente, considerei que as Ações de Formação foi bem sucedidas no formato em 

que decorreram, obedecendo a uma adequada gestão por partes das Formadoras que 

demonstraram competência científica e pedagógica relativamente à temática abordada. 

 Considerei clara e pertinente toda a informação que veiculou, sendo que, despoletou 

nos formandos a vontade em cooperar assiduamente ao longo de todas as sessões, motivando-

os sempre para o aprofundamento, alargamento e reciclagem da temática em causa em tempo 

presente e futuro.  

Considero que nunca é demais adquirir formação na minha área profissional, como 

também noutras áreas, para crescermos e nos desenvolvermos enquanto profissionais e 

pessoas. 
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Durante os cinco anos realizei varias ações de formação:  

 

“Rugby na Escola” que se realizou na EB2,3 Matosinhos; Esta ação foi muito 

enriquecedora, pois reforça e mostra-nos outras estratégias de abordar a modalidade. 

 

“Abordagem Multidisciplinar de Atletismo”, com a duração de 50 horas, realizada 

pelo centro de Formação da Associação de Escolas de Matosinhos; Esta formação foi 

excelente e tenho de agradecer aos professores pela maneira como dirigiram a ação de 

formação e nos proporcionaram bons momentos com atletismo Apesar de ser considerado 

como um dos conteúdos do programa da Educação Física, o atletismo é ainda muito pouco 

difundido nas escolas. Infelizmente, essa triste realidade vem se mantendo inalterada ao longo 

dos anos. Mas, é possível ensinar o atletismo na escola e esta formação veio-o demonstrar 

isso. Ou seja, apesar das dificuldades de espaço, materiais, tempo restrito é possível com 

esforço e com interesse dos alunos proporcionar-lhes momentos de aprendizagem agradáveis, 

através de atividades motivadoras. 

 

“A Educação Sexual em Meio Escolar: Metodologias de Abordagem 

/Intervenção.”. Com a duração de 50 horas, realizada pelo centro de Formação da 

Associação de Escolas de Matosinhos, que se realizou na EB2,3 Maria Manuela de Sá; 

Ação de Formação consubstanciada em diferentes sessões de trabalho onde a partilha de 

saberes, a crítica construtiva e as ponderações estabelecidas entre a Formadora e os 

Formandos foram uma realidade. Achei esta ação bastante útil, pelas inúmeras estratégias que 

nos foram apresentadas. Estratégias estas bastante divertidas, simples, dinamizadoras, práticas 

e sobretudo acolhedoras, criando uma enorme cumplicidade entre a formadora e os 

formandos. 

Este trabalho, além de me proporcionar informação, quer teórica, quer prática, 

pertinente e atual, possibilitou sobretudo uma reflexão pessoal e crítica da aplicação correta 

dos nossos conhecimentos, connosco próprios e com os nossos alunos. 

Ao recorrermos e usarmos os recursos que temos ao nosso dispor, adquirimos 

competências que nos irão permitir trabalhar com os alunos de um modo diferente, 

promovendo o desenvolvimento de atividades com eles, sobre os diversos temas tratados e 

dos exercícios trabalhados e expostos. 
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Queremos que os alunos adquiram competências que lhes facilitem aprender e a escutar, 

que sejam capazes de usar ferramentas oferecidas tendo sempre presente os direitos dos 

restantes. Parece que esta pode ser uma forma de intervir, participar e assim ter a capacidade 

de crescer com uma vida sexual saudável. Como educadores devemos contribuir para uma 

melhoria dos relacionamentos afectivo -sexuais entre os jovens. 

 

“O professor e os problemas de comportamento em contexto escolar” realizada 

pelo centro de Formação da Associação de Escolas de Matosinhos. O facto de frequentar 

esta ação permitiu-me pensar e tentar implementar um projeto numa turma, por forma a 

cativar e estimular uma melhor postura do grupo/ turma face às obrigações que 

frequentemente ignoram. Sabendo à partida que o tempo para a sua implementação é escasso, 

neste caso reduzido ao 3º período, permitiu-me uma experimentação que servirá de ponto de 

partida para a continuidade do projeto. 

A turma escolhida pelo meu grupo de trabalho, foi um quinto ano de Percurso 

Curricular Alternativo. Dadas as características da mesma, constituída por alunos com um 

rendimento escolar muito abaixo da média, com um elevado número de retenções e em que 

alguns aspetos de ordem social são fortemente marcantes do próprio percurso escolar do 

grupo, e ainda que a turma tenha um número reduzido de alunos, o corpo docente tem 

unanimemente reconhecido sentir dificuldades em atingir o sucesso escolar a que se propôs no 

início do ano letivo. 
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7. PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS, 

ASSIM COMO A RELAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS ALUNOS E O 

PROCESSO DAS APRENDIZAGENS DESTES 

 

A organização e gestão do ensino e aprendizagem adquire uma influência indubitável na 

execução das atividades letivas, baseando-se na configuração de um plano de intervenção, 

guiada por objetivos pedagógicos, que honre o conhecimento válido no ensino da educação 

física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula 

de educação física (Matos, 2010). 

As minhas principais preocupações relativamente ao desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem, no âmbito da preparação e organização das atividades letivas, incidiram sobre 

a concepção e o planeamento do ensino, no sentido de construir uma estratégia de 

intervenção, orientada por objetivos pedagógicos, capaz de garantir os saberes tidos como 

válidos no ensino da Educação Física e de conduzir com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação dos alunos nas minhas aulas, tendo em conta, nos diferentes anos e 

escolaridade lecionados, o Plano Anual desenvolvido pelo Grupo de Educação Física.  

Neste sentido o cumprimento das atividades letivas foi sempre antecedido de um 

trabalho de planificação apoiado numa reflexão cuidada, efetuado a partir das decisões 

tomadas pelo grupo disciplinar. 

A realização do processo de ensino-aprendizagem consistiu na projeção prática da 

concepção e do planeamento do ensino.  

Neste sentido e na tentativa de conduzir com eficácia o decorrer da aula, inserindo a 

minha atuação no contexto das tarefas didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da 

minha intervenção, recorri a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à 

diversidade dos alunos, procurando que cada um deles assumisse parte ativa no desenrolar de 

todo o processo, ao demonstrarem espírito de iniciativa, capacidade de expor e de tentar, 

individual ou coletivamente, na resolução das suas dificuldades e no alcance das suas 

performances. Tentei promover aprendizagens significativas e o desenvolvimento da noção de 

competência no aluno, utilizando uma terminologia específica da disciplina e adequada às 

diferentes situações. Promovi o trabalho autónomo dos alunos. 
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Tentei otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, a qualidade da 

instrução, o feedback pedagógico e a orientação ativa dos alunos, recorrendo a decisões de 

ajustamento, sempre que necessário. 

Para o sucesso do processo ensino-aprendizagem procurei e procuro estar atualizado ao 

nível dos conhecimentos científicos e pedagógicos recorrendo a bibliografia adequada sobre 

diversas temáticas referentes não só à minha área, mas também a outras (designadamente 

Formação Cívica (Educação Sexual), bem como ao diálogo permanente com os meus colegas, 

recorrendo positivamente à ajuda constante dos mesmos.  

Sempre que possível promovi a articulação com outras disciplinas e áreas curriculares. 

Em Formação Cívica, apliquei métodos de aprendizagem cooperativa (Assembleia de Turma, 

com Presidente e Secretário - com elaboração de uma ata), abordando questões relacionadas 

com o comportamento e o aproveitamento da turma, bem como, a resolução de problemas; A 

Educação Sexual, aulas legalmente previstas, estando devidamente sumariadas, sendo o 

conteúdo abordado fruto da Ação de Formação. 

Tendo em conta o processo de avaliação das aprendizagens dos alunos, privilegiei 

diferentes modalidades de avaliação como elemento regulador e promotor da qualidade do 

ensino e da aprendizagem. Desenvolvi atividades de avaliação para efeitos de diagnóstico e 

atividades de avaliação para regulação do processo de ensino aprendizagem, utilizei grelhas 

como resultado do tratamento dos dados obtidos nas diferentes avaliações  (diagnóstica, 

formativa e sumativa) que me possibilitaram informar regularmente os meus alunos (e 

Encarregados de Educação) sobre os seus progressos. 

 Ao longo do ano, os Alunos foram alvo de um processo de avaliação contínua através 

de avaliações formativas e, também no que diz respeito à assiduidade e pontualidade, faltas de 

material.  

A minha relação pedagógica com os alunos foi muito boa. Conheço-os pelo nome, 

converso com eles dentro e fora da sala de aula, mostrei disponibilidade para os ajudar a 

resolver problemas, fornecendo, inclusive, o meu correio electrónico para a recepção de 

trabalhos, e procurei envolvê-los em projetos, como o do Desporto Escolar, do qual fazem 

parte atividades desportivas como: Corta-Mato, Estafetas e Torneios inter-turmas.  

Para além de tentar motivar os alunos o mais possível para as atividades letivas, tive 

sempre em vista o desenvolvimento das suas capacidades, valores e atitudes, bem como a sua 

formação como pessoas, tentando sensibiliza-los para a importância do conhecimento e 
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cultura escolares numa futura integração profissional e no exercício responsável da cidadania, 

plena dos seus direitos e deveres. Estive também sempre interessado em compreender como 

ajudar os meus alunos a adotarem comportamentos mais ativos na melhoria das suas 

capacidades físicas e intelectuais, a tomarem uma postura crítica e reflexiva face ao processo 

de ensino-aprendizagem, uma vez que considero que ao desenvolver uma consciência crítica 

nos alunos, estes tornam-se mais participativos e responsáveis pela própria aprendizagem. 

Fazendo uma avaliação do trabalho realizado e dos objetivos atingidos considero que 

consegui, em grande parte, transmitir os conhecimentos e atitudes exigidas, contribuir para a 

formação pessoal, social e cívica dos alunos, bem como estabelecer um clima de confiança e 

inter ajuda com os alunos com que lidei. 
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8. CONTRIBUTO PARA A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

DO PROJETO EDUCATIVO E DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

Participei de forma ativa em todos os projetos/atividades em que me envolvi, tendo 

contribuído na consecução dos objetivos e metas da escola. 

Tendo como ponto de partida os resultados das primeiras avaliações das minhas turmas 

no primeiro período, penso que os resultados conseguidos, no final do ano letivo foram bons. 

 Procurei cumprir as planificações previstas e diversificar as estratégias, centrando o 

processo de ensino-aprendizagem em tarefas significativas para os alunos. Como dificuldades 

encontradas tenho a referir: falta de empenho, de concentração e de hábitos de trabalho em 

alguns casos, e um elevado número de alunos numa turma. Face a todas as dificuldades 

encontradas, procurei privilegiar a aprendizagem cooperativa e o ensino interativo, onde o 

jogo e as formas jogadas funcionavam como elementos estimulantes de aprendizagens mais 

relevantes. Valorizei metodologias construtivas para o melhor desempenho possível dos 

alunos.  

Utilizei também as novas tecnologias, promovendo aprendizagens por descoberta 

orientada, assim como a competência de pesquisa e de processamento de informação. A par 

destes recursos, promovi, de forma contínua, a avaliação formativa, de forma a ir 

diagnosticando dificuldades e ir alterando e melhorando estratégias. Procurei, também, 

desenvolver e incentivar hábitos e métodos de trabalho, criar um clima de empatia e recorrer 

com frequência ao reforço positivo, sempre com o objetivo máximo de elevar as expectativas 

dos alunos e melhorar a sua auto-estima.  

Foi necessário ajustar um novo processo de ensino e aprendizagem. As estratégias 

utilizadas foram: apoio individualizado; colocação do aluno perante situações novas; 

distribuição de exercícios individuais; criação de inter-ajuda com introdução de tarefas em 

pares e/ou grupo; conversação com os Diretores de Turma; procurar recolher informações 

sobre as necessidades e as características das turmas e dos alunos, através do diálogo e de 

conversas informais com os agentes da Escola. 

A participação na escola e relação com a comunidade educativa, considero ter 

contribuído para a realização dos objetivos e metas do Projeto Educativo e do Plano Anual de 



RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 

LUÍS FERNANDO MORAIS MERÊNCIO   24  

 

Atividades. Nos diferentes níveis de intervenção participei na construção de documentos 

orientadores da vida da escola/turma, designadamente, P.C.T., atas de Conselhos de turmas. 

Fomentei nos alunos a educação para a cidadania e integração ativa nas atividades fomentadas 

pela escola, organizando e dinamizando, em conjunto com os restantes elementos do grupo 

disciplinar, projetos do PAA, designadamente, Torneios inter-turmas, Corta-mato fase escola 

e fase distrital, atividades do dia do agrupamento, torneio de ténis de mesa e de xadrez, 

meeting de atletismo.  

Promovi também o exercício físico orientado, incentivando os alunos a participar no 

desporto escolar, ajudando assim a incrementar uma cultura desportiva de escola. No âmbito 

do Desporto Escolar ajudei na fomentação e desenvolvimento da modalidade de ginástica 

artística de trampolins e de xadrez (aumentando o número de praticantes), tendo uma cota 

parte na projeção, em certa medida, da imagem da escola. 

Em todas as atividades que participei e que dinamizei o balanço foi muito positivo, 

porque me empenhei na relação com a comunidade educativa, que assume uma importância 

crescente no domínio das relações interpessoais, nomeadamente na construção de um clima 

escolar, favorável ao processo de aprendizagem e de formação do aluno. 
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9. PARTICIPAÇÃO NOS ÓRGÃOS E ESTRUTURAS DE COORDENAÇÃO 

EDUCATIVA E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA? QUAIS OS PROJETOS DE 

INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA EM 

QUE PARTICIPOU E SUA CORRESPONDENTE AVALIAÇÃO 

 

Participei ativamente em todas as reuniões de Conselhos de Turma, Conselhos de 

Grupo/Departamento, Conselhos de Diretores de Turma, realizando todas as tarefas que me 

foram atribuídas. 

Exerci os cargos de Diretor de Turma, que desempenhei com dedicação e 

disponibilidade, cumprindo todas as obrigações inerentes.  

No exercício do meu cargo de Diretor de Turma, sempre estabeleci com os 

Encarregados de Educação relações de colaboração com o objetivo de promover o sucesso 

educativo dos alunos. 

Dinamizei/Colaborei, sempre que solicitado, nos clubes/projetos desenvolvidos na 

Escola 
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10. CONCLUSÃO 

 

Em virtude de tudo o que já foi referido ao longo deste relatório, as conclusões acabam 

por resultar de um apanhado dos principais aspetos relativos ao meu trabalho desenvolvido ao 

longo destes cinco anos, sejam eles de fatores positivos, sejam de aspetos que considero 

melhorar no futuro, bem como aspetos ligados com a orgânica atual da Educação Física na 

escola.  

A elaboração deste relatório levou-me a compreender o positivo que foi ter lecionado 

em diferentes escolas, com diferentes culturas e níveis de ensino. Estas diferentes realidades 

contribuíram para não ser uma professora acomodada, levando-me a adaptar à mudança, 

atualizando-me e tentando sempre fazer melhor.  

Ser professor significa tomar decisões pessoais e individuais constantes, porém sempre 

reguladas por normas coletivas, as quais são elaboradas por outros profissionais ou 

regulamentos institucionais. 

A Educação Física é uma disciplina que possibilita, talvez mais do que as outras, 

espaços onde se pode dar início a mudanças significativas na maneira de se implementar o 

processo de ensino/aprendizagem, tendo em vista as diversas situações em que os dados do 

quotidiano associado à cultura de movimentos podem ser utilizados como objetos para 

reflexão. A Educação Física possui esta aparente vantagem, mas o que é visto na realidade é 

que, se ela possui uma grande fonte de estudos didático-pedagógicos renovadores deixa de 

dedicar-se, porém, a mudanças práticas na sua forma de atuação na sociedade. 

No sentido de lidar com esses desafios, “cruzar os braços” parece não ser a melhor 

saída. Precisamos construir novos sentidos para o exercício da docência, complexificando o 

que não é simples. Resgatar a complexidade da docência no âmbito da Educação Física passa 

pela necessidade pedagógica de maior domínio conceitual, por um processo de afirmação 

como “sujeito”, no qual o professor se perceba como alguém que pode produzir conhecimento 

e não apenas aplicar conhecimentos produzidos por outros.  

Foi muito positivo efetuar este trabalho porque, mais uma vez, compreendo que a 

reflexão efetuada veio confirmar o meu sentir que a Educação Física desenvolvida no seio 

escolar constitui um meio excelente para o desenvolvimento de novas aprendizagens, através 
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das quais crianças e jovens se tornam mais confiantes e aumentam o seu próprio potencial, 

bem como, lhes trará benefícios futuros em termos da sua saúde e bem-estar. 

Deste modo, e ao longo da minha experiência profissional tudo tenho feito para 

valorizar a disciplina e o ensino do nosso país. 
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