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RESUMO 
 
 
 
 

Um dos objetivos primordiais da Pratica de Ensino Supervisionada é a formação de um 

professor capaz de analisar/refletir e que possua a capacidade de fundamentar todas as suas 

opções. Promover no aluno/professor, através do desenvolvimento “in loco”, competências 

que lhes permitam conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática de ensino.  

Neste seguimento, o presente relatório salienta nos seus vários capítulos toda a importância 

para a formação enquanto pessoa e futuro docente de Educação Física. Tem como propósito a 

realização de uma análise critica e reflexiva sobre tudo o que sucedeu na Prática de Ensino 

Supervisionada ao longo do ano letivo de estágio. Estágio esse realizado na Escola Secundária 

Prof. Dr. Flávio F.Pinto Resende, pelas turmas do 9ºA e 2ºB, turmas com as quais desenvolvi 

todo o trabalho de dois anos de mestrado em Ensino da Educação Física no Ensino Básico e 

Secundário. 
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INTRODUÇÃO 

 

É já indiscutível a importância que a atividade física pode acarretar no que diz respeito ao 

contributo para o bem-estar físico, psicológico e emocional do Ser Humano.  

A escola, ao ter conhecimento de toda essa importância, pode tornar-se num local privilegiado 

para, através da Educação Física (EF) e não só, a realização de atividades físicas regulares. 

Visando, entre outros, a melhoria das capacidades físicas e evolução cognitiva de todos os 

seus alunos, promovendo o espirito de grupo e a felicidade na prática desportiva. Ministrada 

de forma criteriosa, a Educação Física contribui para o desenvolvimento da personalidade, 

onde podem incutidos aos alunos hábitos e estilos de vida mais saudáveis, que lhes serão úteis 

ao longo de toda a sua vida escolar e pessoal. 

Assim sendo, simultaneamente com a realização do estágio e no sentido de colocar em prática 

toda a experiência envolvendo a docência no seu mais alargado espectro de funções, 

conhecimento, e todas as atividades no estágio realizadas, procedeu-se à realização do 

presente documento. Este pretende explanar todo o processo de formação realizado no âmbito 

da disciplina de Prática de Ensino Supervisionada (PES), contemplado no plano de estudos do 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de 

Trás os Montes e Alto Douro – UTAD. 

O processo de formação inicial tem por base a aplicação em prática do conhecimento teórico 

adquirido nas disciplinas do ano anterior desenvolvendo-se ao longo do ano letivo num 

contexto real de ensino. Este processo decorreu na Escola Secundária Prof. Dr. Flávio F. Pinto 

Resende (com as turmas do 9ºA e do 2ºB), tendo sido timonado pelo professor orientador José 

Vilaça da UTAD e a professora orientadora Ana Monteiro.  

De uma forma crítica e reflexiva, pretende-se neste documento, expor todas as vivências e 

atividades realizadas. As dificuldades, sucessos, caraterizações, processos, discrições de tudo 

o que decorreu ao longo de todo o ano letivo e da forma como decorreu. O presente relatório 
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organiza-se em Sete capítulos, são eles: O primeiro capítulo, “Enquadramento Biográfico”, 

procura refletir acerca do meu percurso académico e desportivo, expõe as expectativas iniciais 

relativas ao estágio e tenta ainda descrever a realidade encontrada no estágio; 

O segundo capítulo, “Enquadramento da Prática de Ensino Supervisionada”, tal como o nome 

indica, apresenta o enquadramento da prática no contexto legal, bem como uma pequena 

análise, caracterizando o contexto de estágio inserido nas diversas áreas, a região, a cidade, a 

escola e os alunos; 

O terceiro capítulo, “Enquadramento Teórico”, procura através de uma breve pesquisa 

bibliográfica, esclarecer o que respeita aos principais temas que envolvem a PES, surgindo-se 

como grandes temáticas, a formação de professores de Educação Física, a Supervisão 

Pedagógica (SP) na Escola, acrescentando ainda, aqui já com base naquilo que foi a 

experiência do estágio pedagógico, perceções profissionais do professor de Educação Física 

na escola e o professor reflexivo na escola; 

O quarto capítulo, “Realização da Prática de Ensino Supervisionada”, uma descrição e 

reflexão sobre tudo o que promoveu o meu desenvolvimento como profissional, desde o 

planeamento à avaliação fazendo igualmente uma reflexão crítica àquilo que foi a atuação do 

professor nas várias modalidades abordadas. 

O quinto capítulo “Reflexão Final”, tal como o nome indica, uma reflexão crítica sobre tudo o 

que envolveu a PES, como por exemplo, planeamento, atuação do professor, envolvência com 

a profissão e consequente estágio. Tudo influenciou direta ou indiretamente o meu processo 

de formação e evolução enquanto futuro profissional. 

O sexto capítulo, “Bibliografia”, apresenta toda a bibliografia consultada e utilizada para a 

realização e suporte na construção de todo este documento e de tudo aquilo que este implicou. 

Sétimo e último capítulo, “Anexos”, apresentação de documentação anexa ao relatório 

considerada importante para análise e interpretação que serviu como auxílio à construção do 

relatório ou à PES. 

 
 
 

 
 



 
 

10 
 

 

  

 

 

1.ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

 

1.1.ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 
Perfil do aluno/estagiário 

Nascido a 11 de setembro de 1994, no Porto, residente em Vila Nova, aldeia pertencente ao 

concelho de Cinfães, distrito de Viseu. 

Aos 06 anos ingressei no 1º ano na Escola Primária de Vila Nova onde iniciei e terminei o 1º 

ciclo. 

Ao longo destes 04 anos, frequentei aulas de natação (quinzenais) oferecidas pelo município e 

perto do final de cada ano letivo todas as escolas do concelho se preparavam para realizar as 

“Olimpíadas” dos jogos tradicionais do concelho de Cinfães, evento em que eu participava 

sempre com muita dedicação e entusiasmo. 

Mais tarde, completei o meu 2º e 3º ciclo na Escola EB 2,3 General Serpa Pinto. Inscrevi-me 

vários anos no Desporto Escolar (DE) oferecido pela escola nas modalidades de basquetebol, 

futsal, ténis de mesa e atletismo, onde fui sempre campeão escolar e por 2 vezes tornei-me 

campeão regional.   

Paralelamente, ingressei no futebol de 11 onde joguei durante 04 épocas, Grupo Desportivo 

de Boassas, e também tive o convite para fazer parte do Grupo Desportivo de Castelo de 

Paiva onde conquistei diversos prémios, nomeadamente Bicampeão Distrital. 

Completos os 03 ciclos que constituem o ensino básico, ingressei na Escola Secundária Prof. 

Dr. Flávio F. Pinto Resende para concluir o Ensino Secundário, Inscrevi-me vários anos no 

Desporto Escolar (DE) oferecido pela escola nas modalidades de futsal, atletismo, onde fui 

sempre campeão escolar e por 2 vezes torne-me campeão regional, onde me permitiu também 

disputar o campeonato nacional de Corta-mato nacional.  
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Ao longo destes 03 anos, os fins-de-semana e interrupções escolares foram preenchidos com 

trabalhos sazonais/esporádicos que foram surgindo, tais como: Ajudante de caleiras; 

agricultura (especialmente em vinhas e pomares);  

A prática de exercício sempre ocupou uma fatia significativa do meu dia-a-dia, com os jogos 

de futebol, as provas de atletismo a ocuparem uma enorme fatia da minha vida no secundário. 

Eis que surge o grande dilema a quando o términus do secundário o ingresso no ensino 

superior. Atendendo à situação em que o país se encontrava na altura, a vontade de ingressar 

numa licenciatura em Desporto desvirtuava-se pela dificuldade financeira que a minha família 

atravessava, tendo várias vezes pensado em optar por um emprego para assim poder 

contribuir para a melhoria de qualidade de vida da minha família.  

Mesmo assim e com muito esforço, entrei em Educação Física e Desporto Escolar na 

Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD). Ao longo da licenciatura também 

foram vários os hobbies que foram surgindo: Comecei a jogar futebol no Grupo Desportivo de 

Oliveira do Douro; Continuei com as provas de Atletismo; realizei um trabalho de férias num 

bar e parque de desportos de aventura, agora mais perto de casa e já com relação mais direta 

com a área; e no último ano criei um projeto próprio “Fit’Aldeia” com a ideia de colocar as 

localidades mais longínquas a praticar atividade física.   

Sempre tive uma ligação direta com o desporto e a atividade física em geral procurando estar 

informado e ao corrente do que se ia passando. Também ao longo da licenciatura, fui 

realizando algumas formações na área do desporto no sentido de aumentar a experiência que 

ia adquirindo ao longo do curso. Realizei voluntariado no último ano da licenciatura, na EB 

2,3 General Serpa Pinto com o intuito de ganhar experiencia no ensino, pois já tinha a 

expetativa de ingressar no mestrado de ensino.  

Terminada a licenciatura no ano de 2015, e como já pensado antes, ingressei no mestrado em 

Ensino da Educação Física no Básico e Secundário na Universidade de Trás os Montes e Alto 

Douro.  

A inscrição neste novo ciclo de estudos tinha como objetivo, através de esforço e dedicação, 

que este me fornecesse os instrumentos e técnicas necessárias para o desempenho da função 

docente, com o intuito de melhorar, atualizar os meus conhecimentos e a possibilidade de 

alargar horizontes a nível profissional e pessoal. 
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Paralelamente ao mestrado, efetuei trabalhos como monitor de uma empresa de Atividades 

radicais e Lazer (Calhau a Calhau); comecei como treinador da equipa de Basquetebol de 

Cinfães, onde ainda me mantenho no ativo; tirei o curso de arbitragem de futebol de 11 na 

Associação de Futebol de Viseu (época desportiva 2015/2016) onde ainda me encontro no 

ativo. 

 

 

1.2. Expectativas iniciais 
 

Após a conclusão da licenciatura, e sem a possibilidade nem o conhecimento suficiente para 

poder dar aulas, iniciei então o Mestrado, que sempre foi meu objetivo desde o início da 

minha vida académica na área de Desporto. Mais um investimento na minha formação que 

considero essencial e que nos apetrecha de ferramentas fundamentais para a prática do ensino 

na escola. Tenho plena consciência que, apesar de ainda não me ter afastado da via 

académica, esta foi sofrendo várias alterações por onde passei com o avançar dos anos, o 

aumento do número de alunos por turma é exemplo. Nesse sentido tenho a noção de que tudo 

o que posso vir a encontrar pode não ser bem como aquilo que eu idealizo, positiva ou 

negativamente. Vou procurar adaptar-me o mais possível à realidade para que consiga 

começar a “engrenar” o mais rapidamente possível. 

O meu objetivo é conseguir aproveitar ao máximo todas as situações, todas as experiências 

para me tornar cada vez melhor profissional no que ensino da Educação Física diz respeito. 

Quero aproveitar e pôr em prática todo o conhecimento adquirido anteriormente e ao longo 

deste curso para alcançar esse objetivo. Toda a teoria é obviamente importante, no entanto, 

quando toda essa teoria não se consegue fazer transferir para a prática acabamos por não 

atingir o nosso objetivo primordial, a transmissão do conhecimento do professor para o aluno 

de forma conseguida. Deste modo, a realização do estágio torna-se fundamental, aplicando na 

prática o adquirido na teoria para que o processo de formação do futuro docente da Educação 

Física atinja o sucesso. 

Não tendo qualquer tipo de experiência no magistério da Educação Física, para além do 

conhecimento teórico adquirido anteriormente e umas poucas semanas de voluntariado, 

pretendo, entre outros, suportar-me em toda a minha (pouca) experiência já adquirida na 
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transmissão do conhecimento. Experiência como voluntariado na escola e que referi no 

subcapítulo anterior, e através das aulas do Fit’Aldeia, como já referi no subcapítulo anterior.  

Também pretendo “absorver” ao máximo todo o conhecimento e experiência que o professor 

orientador, José Vilaça, e a professora cooperante, Ana Monteiro têm no exercício desta 

função, que decerto, me irão ajudar imenso. Ouvir, refletir, tentar interiorizar e perceber todas 

as críticas (positivas e negativas) ao trabalho que vou desenvolver, sempre no sentido de 

poder realizar melhor e de forma mais eficiente cada exercício, cada aula, ou cada matéria. 

Colaborar com os meus colegas de curso para tirar dúvidas, esclarecer ou até mesmo debater 

os assuntos que não me estejam totalmente esclarecidos. 

Mais do que nunca, será colocada à prova a minha capacidade de “improviso”. 

Sei que, após um determinado tempo a planear os exercícios necessários, estarei ansioso para 

os colocar em prática. O que é, à partida uma situação ideal no papel/planeamento poder-se-á 

tornar numa autêntica “desgraça” com a falta de material, falta do espaço desejado, número 

habitual de alunos, entre outros. Estas situações colocar-me-ão à prova, para no momento 

conseguir remediar a “situação” e abordar o pretendido mesmo sem ter as condições que 

idealizava. Considero esta, uma capacidade importantíssima para o professor de EF, pois, 

como todos sabemos, ou são as bolas que rebentam ou a chuva que impossibilita a prática 

num espaço exterior e tantas outras coisas que poderão acontecer na aula de EF que nos faz 

alterar os planos. Quero e espero conseguir desenvolver esta capacidade para abordar o 

pretendido criando sempre que possível uma alternativa exequível. 

As espectativas para este estágio são as melhores, embora esteja ciente das muitas 

dificuldades que este me vai proporcionar, pretendo ultrapassá-las sempre da melhor forma 

pois considero-me preparado para aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da minha 

formação. São estas dificuldades que me irão fazer crescer como futuro profissional e que me 

munirão da experiência necessária para exercer esta função futuramente. 

Prevejo algumas dificuldades acrescidas na abordagem à turma do 9º ano, devido a saber que 

se trata de turma problemática, e espero ultrapassar todas as dificuldades que poderei 

encontrar. 

Igualmente relativamente à turma do 2ºB, terei de ter cuidado na unidade didática de natação, 

e por esta ser uma turma maioritariamente de meninas, onde vão surgir milhares de desculpas 

“esfarrapadas”, na tentativa de fuga a este desporto.  
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Assim, terei que redobrar o cuidado e aplicar-me ainda mais no planeamento e no exercício 

destas modalidades. 

Pretendo realizar uma Avaliação Inicial (AI) utilizando uma bateria de testes, aplicar o 

programa desenhado, e uma Avaliação Final (AF) com a mesma bateria de testes para 

perceber se se verificaram ou não melhorias nos resultados dos alunos. Pretendo também, 

aplicar um questionário para avaliar as perceções dos alunos, finalizando assim um estudo da 

turma.  

Por tudo o descrito, pretendo que a PES que se enceta me leve à superação das dificuldades, à 

procura de mais, melhor conhecimento e reflexão da minha prestação diária de modo a crescer 

como Professor e me preparar o melhor possível para o exercício da Educação Física no seio 

da comunidade escolar. 

 
 

1.3.Realidade encontrada 
 

Perante todas aquelas perspetivas iniciais, após o primeiro contacto com a instituição e o 

professor cooperante, eis que começam a surgir todas as dificuldades/problemas daquilo que é 

o verdadeiro “ser professor” no sentido de criar uma melhor resolução possível. 

Após as turmas me terem sido atribuídas em reunião com o professor cooperante, comecei a 

realizar o planeamento anual das turmas do 9ºA e 2ºB. No entanto, para tal, tive que ter em 

especial atenção o material disponível e a distribuição anual dos espaços para que todo o meu 

plano anual se pudesse tornar exequível. Aqui começam as “dificuldades”, a escola tem um 

elevado número de turmas a praticar Educação Física ao mesmo tempo desde o início até ao 

fim do dia. Provavelmente mais do que aquele que as estruturas desportivas da escola 

conseguem “suportar” com todas as “adversidades” que surgem no dia-a-dia da comunidade 

escolar. 

Desta forma, todos espaços se encontram explorados de forma a serem o máximo aproveitado 

e distribuídos. As modalidades a abordar por cada turma ao longo do ano letivo são então 

distribuídas consoante o espaço disponível para a data, o que obrigou a uma enorme 

“ginástica” para conseguir preencher tudo da forma mais adequada. 
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Dada essa grande quantidade de turmas, considero que a forma como se organizam os espaços 

e a distribuição das turmas pelos espaços é a mais adequada (ou melhor, a possível dadas as 

circunstâncias) e que ajuda em muito o professor de Educação Física a fazer o planeamento 

anual da sua turma. 

O inventário levado a cabo pelo departamento de Educação Física também se revelou uma 

ferramenta muito útil para o planeamento das aulas, pois, esse planeamento era quase sempre 

realizado em casa ou na Biblioteca Escolar e, sempre que necessário munia-me desta 

ferramenta para assim conseguir perceber mais facilmente quantas bolas existiam para cada 

aluno (por exemplo) sem ter que estar ou deslocar-me à arrecadação da escola, local onde se 

encontrava todo o material desportivo. 

Penso que apesar de bem organizado, podia melhorar ainda mais. Se após os planeamentos 

anuais, os professores de Educação Física se reunissem para ver se as mesmas modalidades 

não coincidiam com os mesmos horários, evitando assim correr o risco de várias turmas 

necessitarem do mesmo material ao mesmo tempo (o que acabou por acontecer durante o 

ano). Se houvesse essa partilha de informação/comunicação, este tipo de problemas poderia 

ser minimizado. 

Igualmente, uma das grandes dificuldades encontradas foi o facto de a divisão do pavilhão 

desportivo se encontrar divido em 03 espaços para 03 turmas diferentes. 

Além de se aumentarem as probabilidades de interferências acústicas, o espaço por 

quantidade de alunos obrigava a um esforço acrescido no planeamento para conseguir colocar 

o máximo de alunos em prática o máximo de tempo possível e de forma produtiva. Nos 

restantes espaços, estas duas condicionantes são mais fáceis de gerir. 

O facto de as turmas do 9º ano e do 2ºB terem apenas 01 aulas de 100 minutos por semana 

dificultava um pouco o trabalho do professor principalmente em momentos de avaliação ou 

em momentos de abordagem de novos conteúdos. Dispensando 10 minutos da aula à turma 

para se equipar e se deslocar ao local de prática, e 10 minutos para tomarem o seu banho e se 

desequiparem, restam apenas 80 minutos para a chamada, o aquecimento, o retorno à calma e 

a parte fundamental, o que considero manifestamente pouco, visto que só tem 1 aula semanal, 

os alunos quando voltavam a ter Educação Física, muitas vezes já não se recordavam o que 

havia sido lecionado.  
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A meu ver, o mínimo aceitável seria 1 bloco de 50 minutos e 1 bloco de 100 minutos, 

especialmente quando estamos a referir-nos a uma faixa etária tão importante e num momento 

em que a comunidade em geral reconhece a importância que a atividade física pode 

proporcionar no estilo de vida de um indivíduo. Para muitos dos alunos, a aula de Educação 

Física é o único local e o único momento em que praticam atividade física no seu dia-a-dia. 

O elevado número de alunos por turma, inicialmente também constituiu um grande obstáculo 

de se ultrapassar. Não só não estava habituado a transmitir informação para tantos alunos ao 

mesmo tempo como também não estava habituado a ter que rentabilizar tanto o tempo de 

prática por aluno. Nas minhas poucas experiências anteriores, esse tipo de problemas não 

surgia assim de forma tão vincada. Porém, apesar daquele “choque” inicial e com a prática 

corrente, esse problema foi-se tornando cada vez menos “difícil” de resolver, tornando-me 

cada vez mais perspicaz e minucioso em questões semelhantes. 

Por fim, ainda antes de iniciar a aula, debatia com o professor cooperante aquilo que ia 

abordar durante a mesma. Colocava-me várias questões sempre no sentido de tentar melhorar 

a forma do exercício ou até mesmo sugeria formas de trabalho para aulas seguintes tornando 

esse momento muito produtivo e ainda mais enriquecedor nos momentos seguintes, quando 

era colocado em prova aquilo que se falava anteriormente. 
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2.ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 
 

2.1 Do contexto legal à sua importância 
 
 

Atualmente, para o exercício da docência da Educação Física em Portugal, torna-se necessário 

como qualificação mínima, o Mestrado na área. Assim sendo, a estruturação atualmente em 

vigor, obriga a que um candidato a professor de Educação Física realize com sucesso, após a 

conclusão do ensino escolar obrigatório (12º ano), uma licenciatura e posterior Mestrado em 

Ensino da Educação Física. Estas últimas alterações tiverem como principal referência a 

adoção dos princípios do Tratado de Bolonha possibilitado assim a uniformização de critérios 

e a validação do grau adquirido em Portugal, por exemplo, em todo o território europeu 

(mediante a inevitável admissão ao país de destino). 

Integrando o quadro legal que regula a formação de professores, o Decreto-lei nº43/2007 de 

22 de fevereiro publicado em Diário da Republica, 1.ª Série – N.º38, estabelece que a 

formação deve incluir unidades curriculares centradas em: - formação educacional geral; - 

didáticas específicas; - iniciação à prática profissional; - formação cultural, social e ética; - 

formação em metodologias de investigação educacional, e ; - formação na área de docência. 

Às instituições de formação compete definir os objetivos dos cursos de formação inicial que 

preparam para a docência, bem como organizar e desenvolver o ensino, a aprendizagem e a 

avaliação necessários à formação dos futuros docentes. Assim sendo, a UTAD- Universidade 

de Trás os Montes e Alto Douro, comporta 02 anos letivos divididos por 02 semestres cada. 

De um modo geral, o 1º ano visa munir o futuro professor de ferramentas teóricas e práticas 

sobre todo o processo da docência desde o planeamento curricular até aos estilos de ensino, 
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entre todos os restantes aspetos relevantes. O 2º ano visa proporcionar principalmente ao 

aluno um estágio completamente inserido numa realidade de contexto escolar (PES). O 

aluno/estagiário é auxiliado e orientado por um professor da instituição de ensino e da 

instituição que o acolheu para o exercício da docência. Finalmente após conclusão destes 02 

anos, este pode atingir a graduação profissional necessária ao exercício da profissão docente. 

A PES visa promover um contexto muito próximo da situação real de trabalho de um 

professor, caracterizando-se como um período evidente de transição entre a realidade do 

mundo académico e o mundo profissional. 

Nos termos previstos no ponto 4 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, 

as atividades a desenvolver no âmbito da PES deverão possibilitar aos estagiários: 

 

 Experiências de planificação, ensino e avaliação, de acordo com as competências e 

funções cometidas ao docente, dentro e fora da sala de aula; 

 Atitude crítica e reflexiva em relação aos desafios, processos e desempenhos do 

quotidiano profissional. 

 

Toda a estrutura do estágio pedagógico segue as orientações dos Decretos-lei referidos 

anteriormente, estando também de acordo com o regulamento do 2º Ciclo de estudos e 

formação da UTAD, assim como as orientações expressas no regulamento do Mestrado em 

Ensino da Educação Física no Básico e Secundário. 

 

 

2.2.Caracterização do contexto de estágio 

2.2.1. O meio 
 

Para nos ajudar à caracterização procedemos à recolha de dados principalmente através da 

Câmara municipal de Cinfães (CMC) e Instituto Nacional de Estatística (INE).  

Cinfães é uma vila portuguesa no Distrito de Viseu, Região Norte e sub-região do Tâmega, 

com cerca de 3 300 habitantes. 

Com raízes na pré-história, a evidência populacional de Cinfães tem por base o período pré-

celta do Paleolítico (época da pedra lascada), com povos nómadas de origem africana: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mega_(sub-regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtico
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capsenses e berberes, que se espalharam pela Ibéria e deixaram vestígios de valor na área do 

município. Pelos séculos IX e VIII a.C., dá-se a primeira ocupação celta de cuja mistura com 

povos assentes, resultam os lusitanos da idade do ferro, que se deslocam para as montanhas a 

fim de se fixarem em posições estratégicas de proteção às constantes invasões. 

É nestas encostas do concelho que ainda hoje se encontram os inúmeros castros seculares de 

origem megalítica. 

No século VI a.C., com o rio Douro como rota comercial para o mercado grego, chegam os 

hispânicos que, pela vantagem comercial do rio, rapidamente perderam o território para os 

romanos. É nesta fase que crescem os primeiros povoados em forma de vilas e cidades, todos 

interligados por estradas e pontes medievais que ainda hoje se encontram em bom estado de 

conservação no concelho. 

É no ano de 409 d.C., que surgem os novos bárbaros, suevos, alanos e vândalos, e em 456, 

iniciam as guerras com os visigodos que têm por objetivo a tomada do território Ibérico. 

Também em 711 aparecem alguns vestígios árabes que apenas alteram definições de 

toponímia – pelo que se acredita não ter havido interesse na tomada da região. 

A história medieval documentada reporta-se ao século X como ponto alto da cronologia de 

Cinfães, tendo como elemento mais importante Santiago de Piães. Foi nesta povoação de 

linhas medievais características que D. Afonso Henriques viveu parte da sua juventude, tendo 

recebido uma educação cuidada e estratégica pelo seu aio: D. Egas Moniz. Pela marca do 

território na sua vida, Afonso Henriques acaba por deixar parte dos seus bens à Herdade Real 

de Tarouquela – freguesia de Cinfães. 

Dos seguintes pontos importantes, sublinham-se as inquirições de D. Afonso III (1258) e D. 

Diniz (1288), e o Foral entregue por D. Manuel I em Lisboa, em 1 de Maio de 1513. A 

comarca de Cinfães foi mais tarde criada por decreto de 24 de Outubro de 1855 com as 

freguesias do seu concelho e as de Sanfins da Beira – então extinto.  

Das personagens cinfanenses distinguidas ao longo dos tempos, a que mais se destacou na 

história nacional foi Serpa Pinto – natural de Tendais. Militar de carreira, foi escolhido para 

liderar uma expedição científica a África, que teria como objetivo atravessar o Continente 

Africano desde o Atlântico até ao Índico – que superou com o maior sucesso europeu, tendo 

sido reconhecido pelo seu valor para a sociedade geográfica e respetivo 

conhecimento/cartografia do território até então por descobrir. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Celta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lusitanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hisp%C3%A2nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/409
https://pt.wikipedia.org/wiki/Suevos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2ndalos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Visigodos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Pi%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Afonso_Henriques
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Herdade_Real_de_Tarouquela&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Herdade_Real_de_Tarouquela&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Afonso_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Diniz
https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Diniz
https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Manuel_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1513
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sanfins_da_Beira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serpa_Pinto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tendais
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente_Africano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Continente_Africano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndico
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2.2.1.1. Geografia e clima 

A área do município de Cinfães tem uma configuração trapezoidal com cerca de 238 Km2, 

delimitados pelos rios Douro (a norte), Paiva (a poente) e Cabrum (a nascente), e a cordilheira 

da Serra de Montemuro delimita toda a sua extensão a Sul. 

Relativamente às classificações de Unidade Territorial, Cinfães faz parte da NUT III do 

Tâmega, onde tem fronteira com os municípios de Baião e Marco de Canaveses (a norte), 

Resende (a leste), Castro Daire (a sul), Arouca (a sudoeste) e Castelo de Paiva (a oeste). O 

município de Cinfães, com limites definidos pelo Decreto de 24 de Outubro de 1855, 

comporta 17 freguesias. 

Área montanhosa e acidentada com relevo vigoroso e vales profundos e encaixados. O grande 

elemento morfológico da paisagem é a Serra de Montemuro, de constituição essencialmente 

granítica. 

Esta serra tem uma configuração nitidamente dissimétrica na direção norte - sul, sugerindo 

um balanceamento da montanha para o Douro. O relevo contrastado do concelho é constituído 

por vertentes muito inclinadas, topos aplanados e rechãs alcandoradas sobre os vales. 

Observam-se diversos níveis de aplanamento, sendo mais destacados os do lado oriental da 

serra.  

Devido à elevada variação de altitude, o concelho de Cinfães apresenta fortes contrastes 

térmicos e pluviométricos entre o vale do Douro e o topo da Serra de Montemuro. O clima da 

margem esquerda do vale do Rio Douro é, em geral, temperado: varia constantemente entre 

0 °C. no limite do Inverno e 30 °C. no Verão, sendo moderado nas estações intercalares de 

Outono e Primavera. A cadeia montanhosa do Montemuro, com rigorosos Invernos de 

temperaturas negativas, aponta uma média anual de 12,5 °C. Com ventos moderados em todas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Paiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cabrum
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montemuro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_Territoriais_Estat%C3%ADsticas_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_Comum_das_Unidades_Territoriais_Estat%C3%ADsticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bai%C3%A3o_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Daire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arouca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Paiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montemuro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montemuro
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as estações. Pela quantidade de água absorvida durante o Inverno e épocas de chuva, o clima é 

geralmente húmido. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2. Demografia e população 

A área do município de Cinfães tem uma configuração trapezoidal com cerca de 238 Km2. 

Cinfães faz parte da NUT III do Tâmega, onde tem fronteira com os municípios de Baião e 

Marco de Canaveses (a norte), Resende (a leste), Castro Daire (a sul), Arouca (a sudoeste) e 

Castelo de Paiva (a oeste).  

A população do município de Cinfães tem vindo a decrescer continuamente desde a segunda 

metade do século XX, designadamente, a partir da década de 1950 (com cerca de 35400 

habitantes), facto que pode ser explicado pelos movimentos migratórios que se foram 

verificando nos períodos de implementação democrática e liberalização dos mercados. Dos 

elementos mais significativos da segunda metade do séc. (com perdas na ordem dos 9700) 

subtrai-se a década de 1990 com decréscimo de cerca de 3700 habitantes. 

 No âmbito da distribuição espacial, ou seja, a densidade relativa dos habitantes de 

determinada superfície, o Município de Cinfães apresenta uma distribuição heterogénea com 

tendência de concentração em focos habitacionais rurais e urbanos, com mais atrativos à 

fixação. Com cerca de 90,4 habitantes por km² (2002), o Município de Cinfães tem uma baixa 

densidade populacional - apontando um território com elevado potencial natural de cariz 

turístico. 

 
 
 
 
 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_Comum_das_Unidades_Territoriais_Estat%C3%ADsticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bai%C3%A3o_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Daire
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arouca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Paiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_populacional
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2.2.1.3. Contexto e atividade económica 

 

O Município de Cinfães, com origem rural e artesanal, está longe de uma cadeia de valor 

produtivo, apresentando baixos valores de mão-de-obra disponível para a produção de bens e 

serviços que potenciem o circuito económico. Desta, só cerca de 42% da população subsiste 

com rendimentos oriundos do seu trabalho sendo que os restantes são dependentes de 

rendimentos sociais e reformas/pensões.  

No entanto, pela aptidão para o foco secundário, o Município tinha, em 2003, cerca de 1500 

empresas em laboração ativa com vantagem para as vocações de comércio a retalho (623), 

construção civil (308), indústria de transformação (128) e hotelaria/restauração (114). 

Como fator crítico de sucesso salienta-se a agropecuária com a raça arouquesa. Recentemente, 

surge o segmento turístico como oportunidade de negócio, designadamente ao nível da 

gastronomia e vinhos, turismo de natureza (Serra de Montemuro e Vale do Bestança) e 

turismo náutico (rio Douro), tendo por base a criação de meios complementares de 

restauração e alojamento, e empresas de desenvolvimento de atividades/desportos. 

 

 

2.2.1.4. Educação, formação e qualificação profissional 
 

Criar na sociedade uma cultura de participação, cidadania e de melhoria da qualidade de vida 

são fundamentais, pelo que é de extrema importância, implementar e consolidar medidas e 

estratégias que possibilitem elevar os níveis de escolaridade e qualificação dos indivíduos. 

Com efeito, nível de escolaridade e de qualificação profissional dos indivíduos influencia a 

sua relação com o mercado de trabalho, podendo, por isso, constituir-se um baixo nível de 

escolaridade, um entrave à melhoria da condição de vida de um indivíduo ou família e ao 

desenvolvimento socioeconómico. 

O Concelho de Cinfães oferece a todas as suas crianças e jovens o acesso ao ensino básico 

público, ensino secundário e Profissional. 

O agrupamento de escolas General Serpa Pinto, Cinfães, abrange as freguesias de Cinfães, 

São Cristóvão, Santiago de Piães, Nespereira, Tendais, Oliveira do Douro, Ferreiros de 

Tendais e União de freguesias de Alhões, Bustelo, Gralheira e Ramires. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gastronomia_de_portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecoturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Montemuro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Bestan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo_n%C3%A1utico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Douro
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O agrupamento de escolas de Souselo abrange as freguesias de Souselo, Tarouquela, 

Travanca, Moimenta, Fornelos e Espadanedo. 

A Escola Secundária de Cinfães e a Escola Profissional de Cinfães abrange todas as 

freguesias do concelho. 

 

 

 

 

 

2.2.1.4. Cultura, lazer e Desporto 
 

Existem em Cinfães, 03 Museus Municipais que exploram o património histórico, 

Natural, arqueológico e artístico da região. São eles, Museu Escola de Vilar do Peso; Museu 

Etnográfico de Nespereira; Museu Serpa Pinto. 

A Academia d’Artes; Auditório Municipal; Biblioteca Municipal, os 03 recintos de exibição, 

que proporcionam aos habitantes de Viseu uma diversidade de ofertas organizadas em uma 

revista periódica e gratuita por parte da Câmara Municipal de Cinfães. 

No que se refere estritamente ao desporto, segundo a recente atualização do Registo 

Municipal de Clubes Desportivos de 2011, existem, no concelho de Cinfães, 35 Associações 

(para além de outras coletividades que não efetuando o seu registo não constam na lista) que 

promovem vários tipos de atividades, abrangendo o carácter social, cultural, desportivo e/ou 

de lazer.  

São de salientar alguns nomeadamente: Cinfães a caminhar; Expo Montemuro; Trail Douro-

Paiva; Trail Noturno. 

 Todos os projetos (embora uns mais do que outros) tem em vista o abarque de todas as faixas 

etárias que visam a promoção da atividade física e o combate ao sedentarismo. É, portanto, de 

frisar o envolvimento constante nas diversas atividades do movimento associativo local, 

mobilizando centenas de atletas, técnicos e dirigentes.´ 

Percursos Pedestres: 
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Os Percursos Pedestres são uma atividade física com elevados níveis de procura e que se 

insere numa perspetiva de Desporto para Todos, uma vez que abrange vários escalões etários 

e segmentos socioeconómicos. A Câmara Municipal de Cinfães dispõe dezenas de percursos 

pedestres ao longo de todo o concelho, tendo mais relevo e procura os caminhos pedestres do 

vale do Bestança e Trilhos do Montemuro.  

Pavilhões Desportivos, Polidesportivos: 

São vários os Pavilhões Desportivos e os Polidesportivos (públicos e privados), vocacionadas 

para a competição, o lazer e recreação nas modalidades de andebol, basquetebol, futsal, ténis 

e voleibol, entre outras, consoante os equipamentos disponíveis em cada instalação. Destaque 

para o Pavilhão Municipal Armando Costa. 

Existem também em Cinfães vários espaços de lazer e prática desportiva como ginásios, e 

atividades que a Câmara Municipal de Cinfães proporciona aos cinfanenses.  

 

 

2.2.2. A escola 

 

A Escola Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende de Cinfães, escola que me acolheu para realizar o 

estágio, é uma instituição que já perfez mais de 30 anos de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Escola Secundária Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende  
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Trata-se de uma escola com uma matriz de ensino secundário, mas leciona ao 3.º ciclo do 

ensino básico, apenas 1 turma por ano. 

Para o Conselho Executivo da Escola Secundária Prof Dr. Flávio F. Pinto Resende, a escola 

tem um lugar de destaque no conjunto das escolas nacionais pela qualidade da formação 

académica que proporciona, pelas realizações culturais e artísticas, pelo sentido ético e de 

cidadania que procura incutir nos jovens. 

 

 

A Escola Secundária Prof. Dr. Flávio Pinto Resende, no ano letivo 2016/2017, para além do 

ensino básico, dispôs das seguintes ofertas formativas para o ensino secundário: 

 Curso Profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural; 

 Curso Profissional Técnico de Instalações Elétricas; 

 Curso Profissional Técnico de Mecatrónica Automóvel; 

 Curso Profissional Técnico de Auxiliar de Saúde; 

 Curso Profissional Técnico de Instrumentista de Sopro e Percussão; 

 Curso Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias; 

 Curso Científico Humanístico de Ciências Socioeconómicas; 

 Curso Científico Humanístico de Línguas e Humanidades; 

 

Reconhece, valida e certifica competências do ensino básico (4º, 6º e 9º anos de Escolaridade) 

e/ou do nível secundário (12º ano) no âmbito do Centro das Novas Oportunidades. 

 

Uma escola constituída essencialmente por alunos residentes da vila de Cinfães, não obstante, 

também existem alunos da periferia da vila e inclusive, alunos de localidades mais distantes 

que “obrigam” ao alojamento na cidade durante o tempo de aulas (embora em menor 

número). Nas turmas com as quais fiquei responsável, encontrei alunos das várias situações.  

A meu ver, é uma escola perfeitamente normal, com os seus defeitos e as suas virtudes, 

beneficiando do facto de ser a única secundária da vila de Cinfães. Este aspeto faz com que às 
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horas de almoço ou os furos que existem nos horários dos alunos proporcionem um 

aglomerado número de estudantes na própria escola e na própria vila.  

Os alunos acabam por almoçar na cantina, ou em locais exteriores à escola, os alunos da vila 

ou próximos da vila vão almoçar a casa, alguns optam mesmo por se deslocar logo para casa a 

quando o términus do dia de aulas. 

 

 

 

Recursos materiais e espaciais desportivos: 

 

Para o leccionamento das aulas de EF, a escola dispunha dos seguintes espaços: 

01 Ginásio; 

01 Pavilhão Desportivo (dividido sempre em 03 espaços, 01 para cada turma); 

01 Sala de aula no Pavilhão Desportivo com computador e projetor vídeo; 

01 Campo de basquetebol externo; 

01 Campo de Voleibol externo; 

01 Piscina Municipal 

Balneários femininos e masculinos para alunos e professores. 

 

Decorriam simultaneamente 06 aulas, praticamente desde o início até ao fim do dia. Para a 

distribuição das turmas pelos espaços, foi facultado aos professores um documento com a 

distribuição dos espaços e dos balneários (já para todo o ano letivo), realizando-se a rotação 

dos espaços sensivelmente de 03 em 03 semanas. Foi através deste documento que foi 

possível o planeamento anual das atividades. 

Considero que todos os espaços estão em excelentes condições para a prática das várias 

modalidades. No entanto, o campo de voleibol e o campo de basquetebol externos, por se 

encontrarem em zona com várias árvores de grande porte, durante o outono e o inverno, esses 

espaços encontram-se frequentemente cheios de folhas e pequenos ramos de árvore, fruto da 
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“caducidade” da época. Apesar do espaço ser limpo com alguma regularidade, durante esse 

período, o espaço encontra-se pouco propício à prática de atividade física no local, tornando-

se algo perigoso para todos. Também o facto do pavilhão desportivo se encontrar dividido 

dificulta um pouco a tarefa do professor, por ter 3 turmas simultaneamente a trabalhar, com o 

barulho, mais a confusão gerada é desagradável para qualquer professor.  

Os recursos materiais disponibilizados pela escola encontravam-se na arrecadação do 

pavilhão desportivo da escola, sob a responsabilidade principal da Sra. Isabel (funcionária da 

escola). 

Existe igualmente um documento, atualizado ano após ano, de todo o material disponível para 

a prática das modalidades (inventário) que é facultado aos professores no sentido de facilitar o 

seu trabalho de planeamento. 

Os funcionários responsáveis pelo material trabalham e dedicam-se de forma exemplar, 

encontrando-se este sempre limpo e bem organizado na arrecadação para que o professor 

consiga encontrá-lo e prepará-lo facilmente. Inclusive, são os primeiros a disponibilizar-se 

para auxiliar o professor no transporte do material para o local da aula. 

A escola dispunha de material em bom estado de conservação, de qualidade e em grande 

número para todas as modalidades de leccionamento obrigatório e facultativo (o que acaba 

por ser quase obrigatório dado o elevado número de alunos por turma hoje em dia). 

 

2.2.3. As turmas 

 

Numa reunião com a professora Ana Monteiro, professora cooperante do estágio, após 

definição de alguns objetivos para o estágio, foram-me atribuídas as turmas pertencentes a 02 

ciclos diferentes, 9ºA e o 2ºB. 

 

2.2.3.1. “9º A” 
 

Apreciação Inicial 

A turma do 9ºA do ano letivo 2016/2017 é constituída por 21 elementos dos quais, 14 são 

raparigas e 7 são rapazes com uma média de idades de 13,8 anos, o aluno mais novo tem 13 

anos e o mais velho 15 anos de idade. A turma tem 01 aulas de 100 minutos cada de Educação 
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Física por semana, à terça de tarde. Uma rapariga tem necessidades especiais, pelo qual 

muitas vezes, falta a aula de Educação Física para deslocar-se ao psicólogo.  

Através da aplicação de um questionário no início do ano letivo, foi possível observar que 10 

dos 21 alunos praticam atividade física fora da escola. Em média, a turma pratica atividade 

física quase 02 vezes por semana (1.7), o que em horas se traduz em pouco mais que 02 horas 

(2.1) por aluno. São várias as modalidades que praticam fora da escola: futebol (07); 

Basquetebol (03). 

Quanto a preferências, 10 alunos preferem Desportos Coletivos, 10 Desportos Individuais e 

01 aluno não tem preferência pela escolha. 

De ressalvar que o que os alunos mais gostam de praticar em EF é praticar Futsal, mas 

também há vários alunos que gostam da prática em geral e de atividades de grupo. Em menor 

número surgem modalidades como a Ginástica, Natação, Badmínton e 4 elementos também 

mencionaram gostar das aulas de Educação Física com a finalidade de trabalhar a sua 

condição física. 

Quanto ao que menos gostam de realizar nas aulas de Educação Física o destaque vai para a 

Ginástica, seguido da teoria e do trabalho da Condição Física. Em menor número surgem 

também o Badmínton, e a Natação. 

No que diz respeito às atividades de ocupação de tempos livres favoritas, 12 alunos 

mencionaram a prática de atividades físicas (variadas) como os passatempos favoritos, 04 

alunos mencionaram a prática de atividades físicas em conjunto com o computador ou 

televisão e 05 alunos referiram o computador ou televisão como a sua atividade favorita nos 

tempos livres. 

Há 05 alunos que se pretendem inscrever no Desporto Escolar, sendo que o grande destaque é 

o Futsal e apenas 2 pretende inscrever-se no Atletismo. Apenas 01aluno ainda não decidiu e 

os restantes não pretendem inscrever-se no Desporto Escolar.  

Quanto a problemas de saúde, 02 alunos reportaram ter problemas de visão, 02 alunos já 

foram sujeitos a intervenções. 

E a aluna atrás mencionada não toma qualquer tipo de medicamentos, mas os colegas do 

ensino especial para ter um cuidado acrescido com a rapariga em causa.  

Ninguém menciona ser alérgico a medicamentos. 
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Analisando os dados, podemos concluir que grande parte dos alunos pratica atividade física 

fora da escola, o que é bastante positivo embora o número de horas semanais seja em média, a 

nosso ver, insuficiente. “Aglomerando” essas atividades às aulas de Educação Física, esse 

valor já se considera mais significativo (cerca de 100 minutos a mais por aluno). O que deixa 

um pouco a desejar é o facto de poucos alunos se pretenderem inscrever no Desporto Escolar 

(tema que deverá que ser abordado durante as aulas para que se possa incentivar mais alunos a 

inscreverem-se no Desporto Escolar). 

Existem poucos casos clínicos na turma, no entanto requerem os seus cuidados sendo que o 

problema que mais se evidencia é o problema de visão. 

A grande maioria dos alunos prefere desportos coletivos a desportos individuais, o que para o 

9º ano, as modalidades em maior número serão as individuais (embora possam ser praticadas 

em grupo e se possa tirar partido deste facto). Uma vertente da modalidade que os alunos 

referiram ser o aspeto que menos gostam nas aulas de Educação Física, será uma das 

modalidades a abordar ao longo deste ano letivo (Natação), teremos de antemão, ter que 

encontrar soluções que cativem os alunos e que os faça “provocar” interesse na modalidade. 

 

Apreciação final: 

 

Após um ano de intervenção com esta turma, no cômputo geral considero que o trabalho 

realizado foi positivo. 

Em termos comportamentais a turma era bastante complicada, bastante conversadora e muito 

polêmica, o que muitas vezes tornava-se impossível a explicação de exercícios nas aulas, (por 

exemplo em formas de rotação quando os espaços eram mais reduzidos ou quando existiam 

critérios de êxito diferentes para as várias zonas de trabalho). 

Considero uma turma problemática (juntamente como os outros professores em outras 

disciplinas), tendo sempre 2 ou 3 meninos que boicotavam as aulas, provocando os colegas, 

muitas vezes oferecendo violência. Muitas vezes tive de me saber impor, e o resultado era a 

expulsão desses mesmos alunos.  

Na sua generalidade, a turma demonstrou um baixo desempenho motor. Não existiram alunos 

com um elevado desempenho nas várias modalidades (ecléticos), apenas 2 ou 3 alunos que 
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destacaram-se esporadicamente em uma ou outra modalidade para a qual possuíam uma maior 

apetência. 

Turma caracterizada por uma maturidade que em meu entender não corresponde à sua idade 

cronológica. Esta característica revelou-se em várias áreas, especialmente no que respeita ao 

cumprimento de tarefas e comportamento cívico.  

Apesar de tudo, considero uma experiência muito importante e enriquecedora pois estes 

obrigaram à criação de estratégias para os dividir o mais possível, colocar em prática o maior 

tempo possível para diminuir ao máximo os focos de possíveis distrações. 

 

 

2.2.3.2. 2ºB 

 

Apreciação Inicial: 

A turma do 2ºB do ano letivo 2016/2017 é constituída por 20 elementos dos quais, 5 são 

rapazes e 15 são raparigas, o aluno mais novo tem 15 anos e o mais velho tem 17 anos de 

idade.  

Têm 01 aulas de 100 minutos cada de EF por semana, à sexta- feira de manhã. 

Através da aplicação de um questionário no início do ano letivo, foi possível observar que 

apenas 20% da turma praticam atividade física fora da escola.  

Modalidades que praticam fora da escola: Basquetebol; Futsal; Danças. 

De ressalvar que o que os alunos mais gostam de praticar em EF é o Futsal, mas também 

vários alunos gostam da prática em geral. Em menor número aparecem modalidades como a 

Ginástica e Voleibol. 

No que diz respeito às atividades de ocupação de tempos livres favoritas, 0s alunos 

mencionaram a prática de atividades físicas (variadas) como os passatempos favoritos, 07 

alunos mencionaram a prática de atividades físicas em conjunto com o computador ou 

televisão e 13 alunos referiram o computador ou televisão como a sua atividade favorita nos 

tempos livres.  

De todos os alunos da turma, apenas 02 aluno pretendem inscrever no Desporto Escolar. 
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Quanto a problemas de saúde, 02 alunos reportaram ter problemas de visão, 01 aluno 

apresenta diabetes, 03 problemas respiratórios.  

Ninguém aparenta ser alérgico a medicamentos. 

Analisando os dados, podemos concluir que grande parte dos alunos pratica atividade física 

fora da escola, o que é bastante positivo. 

O que deixa muito a desejar é o facto de apenas 02 alunos pretenderem inscrever no Desporto 

Escolar.  

Tema que terá que ser abordado durante as aulas para que se possa incentivar mais alunos a 

inscrever-se no Desporto Escolar. 

A grande maioria dos alunos prefere desportos coletivos a individuais, o que corresponde ao 

plano de turma para o 2º Ano. 

Uma vertente da modalidade que os alunos referiram ser o aspeto que menos gostam nas aulas 

de Educação Física será uma das modalidades a abordar ao longo deste ano letivo (Futsal). 

Terei, de antemão, que encontrar soluções que os cativem e os faça provocar interesse na 

modalidade. 

 

Apreciação Final: 

Após um ano de intervenção com esta turma, no cômputo geral considero que o trabalho 

realizado foi muito positivo. 

Em termos comportamentais, a turma do 2ºB apresentou-se ao longo de grande parte do ano 

letivo com um comportamento muito responsável e empenhado para com as tarefas 

apresentadas. Não obstante, existe (m) sempre aquele (s) aluno (s) mais distraído (s) e esta 

turma não é exceção, no entanto, são uma turma muito trabalhadora e dedicada. 

Demonstraram um desempenho motor considerável, existindo mesmo alguns alunos a 

destacarem-se em várias modalidades, inclusive, na modalidade em que a maioria considerou 

não gostar de praticar nas aulas de Educação Física, o Futsal. 

Um trabalho realizado um pouco de forma diferente tendo em comparação a turma do 9ºA, no 

entanto igualmente enriquecedora. Uma turma que, devido ao referido anteriormente, obrigou 

sempre a uma pesquisa mais afincada e uma exploração mais pormenorizada dos conteúdos a 
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abordar, competitiva (no bom sentido da palavra) e incentivada pelo compromisso para com a 

modalidade. Trabalho no sentido de aprofundar os conteúdos (em quase todas as 

modalidades) e não no sentido de facilitar ou desmontar os exercícios para os tornar mais 

facilmente “alcançáveis”. 

 

 

 

 
 

 

 

3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

3. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

3.1. A Formação de professores e a Educação Física  
 

Olhar pela história Através de uma pesquisa no Dicionário de Língua Portuguesa, o vocábulo 

“formação” define-se, entre outros, como “ato ou efeito de formar ou de se formar;” ou “Aula, 

sessão ou curso destinado a adquirir ou atualizar conhecimentos profissionais ou relacionados 

com uma atividade”. No entanto, quando associado à “formação de professores” acarreta um 

conjunto de transformações globais e profundas do individuo. Entende-se por “formação de 

professores”, o processo pelo qual os futuros professores, ou professores em exercício, se 

preparam para desenvolver a função de docência (Cunha, 2008). 

Ao realizarmos uma retrospetiva sobre a formação de professores de Educação Física em 

Portugal desde o seu início até aos dias de hoje, verificamos que a mesma é o reflexo de 

diversas influências históricas, sociais, políticas, culturais, científicas, etc. (Cunha & Estrela, 

2007). Fazendo um apanhado sobre o que foi todo esse percurso, podemos sintetizar toda esta 

evolução em 03 grandes ciclos (Brás, 1996): - Constitucionalismo (1911-1974); - 

Renascimento (1974-186) e; - Revisionismo (1986…); acontecimentos importantes em cada 

ciclo que fazem do professor de Educação Física aquilo que é nos dias de hoje. 



 
 

33 
 

 

3.1.1. 1º Ciclo – Constitucionalismo (1911-1974) 
 

“Momento em que se dá a génese da institucionalização da formação de professores de 

Educação Física em Portugal” (Brás, 1996; p.48). 

Surge em 1905, a disciplina de Educação Física (Costa Sacadura, chama à atenção, sem 

sucesso sobre a formação de professores especializados em Educação Física), mais tarde, a 

ginástica (1918) no curso geral e no curso complementar, no entanto, a disciplina acaba por 

ser retirada do curso complementar. Havia uma clara oposição entre os que defendiam uma 

educação baseada nas disciplinas Humanísticas do passado e os que defendiam as novas 

realidades da sociedade ocidental, baseada na formação profissional dos jovens 

(Crespo,1991). 

Surgem vários cursos de caráter provisório (“ensaios” e experimentações) que não 

conseguiram resolver de forma conveniente os problemas emergentes no que respeita à 

formação de professores da época. 

Em 1930, cria-se a Escola Superior de Educação Física na Sociedade de Geografia de Lisboa, 

onde finalmente se reuniram condições propícias a um progresso significativo na formação de 

professores de Educação Física. Com a experiência adquirida nesta escola e nos âmbitos do 

Exército e da Armada, surge em 1940, o Instituto Nacional de Educação Física (INEF), em 

que a formação de professores começa a assentar numa matriz única, a  

Educação Física baseada no método de Ling e a estrutura militar (Brás, 1996). 

Em 1966, a Professora Paula Brito, (cit. Ferreira, 2012; p.3), numa comunicação, apontou à 

existência de cinco tendências que imperavam no âmbito internacional da formação de 

professores: - Tendência desportiva, valorizando a utilização da iniciação desportiva, do 

desporto e das formas competitivas; - Tendência dita ginástica, valorizando os aspetos 

anátomo-fisiológicos; - Tendência recreativa, valorizando os aspetos psicológicos, de 

distração, libertação, compensação; - Tendência estética, ginástica moderna, que incide no 

movimento como forma de expressão; - Tendência pedagógica (todas o são), que visa a 

utilização de todas as formas ou técnicas com vista à adequada evolução do jovem. 

Época de sucessivos avanços e recuos (característica intimamente ligada ao período), onde 

ocorreram grandes alterações e surgiram novas perspetivas que influenciaram fortemente os 
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institutos de formação em Portugal bem como o ensino da Educação Física nas escolas. Brás 

(1996; p.40) caracteriza esta época como um sistema “MONOPOLÍTICO” (uniformidade, 

hierarquia, rigidez e obediência) e “MONÁSTICO” (baseado num esquema doutrinário, ao 

qual se pede convicção e fidelidade absoluta). 

 

3.1.2. 2º Ciclo – Renascimento (1974-1986) 
 

O contexto da mudança, pós 25 de abril de 1974 foi significativo para assinalar a qualificação 

da formação, a contestação e o descontentamento emergentes do final do antigo regime 

beneficiou com a dinâmica política e com o novo enquadramento provocado pela dinâmica 

social, registando-se um salto qualitativo considerável. Brás (1996; p.51) referencia que este 

ciclo da formação de professores se baseia num sistema “R”, “REVALORIZAÇÃO” 

(renovação, renascer, relançamento da ideia da Educação Física) e “RECONCILIAÇÃO” 

(extinção da diferenciação dos estatutos entre os professores de Educação Física, 

promovendo-se a integração de todos na mesma via de formação). 

O instituto Superior de Educação Física (ISEF) de Lisboa (atual Faculdade de Motricidade 

Humana) retoma a tradição da formação inicial de Professores (1983), acompanhando mais 

tarde, o ISEF do Porto (atual Faculdade de Desporto da Universidade do Porto). 

Foi conferida a possibilidade de organizar cursos para o segundo ciclo do Ensino Básico (e 

consequentemente, a variante em Educação Física) ás ESE's, cujo seu objetivo inicial era 

formar professores do primeiro ciclo do Ensino Básico e Educadores de Infância (1979). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, permitiu também a possibilidade às ESE's, o domínio 

da formação em Educação Física (Diploma de Estudos Superiores Especializados, equivalente 

à Licenciatura) (Carreiro da Costa, 1991).  

 

3.1.3. 3º Ciclo – Revisionismo (1986…) 
 

Os princípios organizativos que regulavam a formação de professores foram totalmente 

revistos, deixando esta de ser uma competência exclusiva das universidades (uma regressão 

relativamente ao que vinha sendo praticado) (Brás, 1996).  

Brás (1996; p.52) classifica este ciclo de formação de professores baseando-o num sistema 

“P”, “PULVERIZOMANIA” (cujo objetivo era criar tantos cursos quantos interesses 
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particulares sem considerar as verdadeiras necessidades do país e da Educação Física) e 

“PARALISIA” (não existência de um quadro comum que sirva como agente, e também 

porque o atual modelo produzia uma desunião e um afastamento entre os profissionais de 

Educação Física promovendo um sentimento de difusão por parte de todos os intervenientes 

no processo). “A formação de professores não pode ser produzida na base de um exercício 

abstrato que decorre em consequência de uma ciência pura, perfeitamente isolada das 

implicações socioprofissionais. “ (Brás, 1996; p.53). 

Assistimos a um grande conjunto de avanços e recuos ao longo dos anos. 

Avanços esses em muito provocados pelo descontentamento dos mais próximos da 

“profissão” que ganharam pequenas batalhas, mas que por vezes embarravam contra questões 

políticas ou institucionais que provocavam um novo revés. 

A formação de professores em Educação Física deve circular em torno de uma base de união 

entre as instituições formadoras pois só assim se poderão uniformizar aspetos inquestionáveis 

e necessários para a evolução do professor de Educação Física (procurando ir ao encontro das 

verdadeiras necessidades do professor). Uniformização, mas não estandardização, pois cada 

instituição tem o direito e o dever de inovar e criar os seus próprios princípios tornando-se 

“igual a si mesma”, desde que não rompa com aquilo que é a base da formação de 

professores, o uniformizado e praticado por todas as instituições de ensino. 

 
 
 

3.2. Orientações na formação de professores de Educação Física na Escola 

Piéron (1996; p.7) defende que os programas atuais destinados a professores de Educação 

Física podem descrever-se sob 03 aspetos principais: - formação académica (conhecimento 

teórico sobre as matérias de ensino); - formação profissional (técnicas/formas de transmissão 

do conhecimento); - formação no terreno (a junção em prática dos aspetos anteriores). É 

essencial que o professor de Educação Física se apetreche de forma sustentada dos vários 

aspetos, não remetendo nenhum deles para segundo plano porque todos eles se revelam 

fundamentais para a sua formação como futuro docente. 

Já Feimen-Nemser (1990; cit. Carreiro da Costa, 1996, p.13) prefere classificar a formação de 

professores em 05 grupos: - académica (especialista no conhecimento científico, mas que 

carece de conhecimento pedagógico, essencial para ensinar); - prática (experimentação e a 
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investigação das (“suas”) ações do professor, perante um problema do contexto continua a ser 

reflexivo à cerca da sua prática no processo do ensino); - tecnológica (desempenho de 

diferentes tarefas de ensino, competência e reflexividade sobre o processo educativo); - 

pessoal (desenvolvimento pessoal e maturação psicológica são essenciais para a competência 

no ensino, maior enfoque para o “ser” da pessoa não tanto para o conteúdo); - crítica/social 

(valoriza a transformação da sociedade através de uma perspetiva politica e ideológica, 

enfatizando dimensões éticas e politicas no/do ensino). 

Independentemente da nomenclatura, é fundamental a associação e interligação das várias 

componentes para capacitar cada vez mais e melhor o professor no desempenho da docência, 

quanto maior experiência no terreno, fortalecida com uma constante formação, maior a sua 

capacidade para exercer a função. É essencial uma formação académica capaz de munir o 

professor de conhecimento teórico e prático dos conteúdos a lecionar, mas também é 

necessário o conhecimento das práticas pedagógicas e de gestão de uma “sala de aula”. Não 

só se forma um professor quando adquire grau académico, em Educação Física, o professor 

forma-se constantemente com as experiências realizadas com os alunos no seu “laboratório” 

de aula, experiências positivas, experiências negativas que fazem o professor evoluir 

constantemente. A pesquisa por vontade própria em querer adquirir novos conhecimentos 

sobre práticas atuais, a atitude critica e reflexiva em virtude do trabalho desenvolvido 

tornaram-se ferramentas cada vez mais essenciais para que um professor possa desenvolver 

um trabalho sustentado. Considerando claro, sempre o contexto social e cultural onde ele e o 

estabelecimento de ensino se encontram inseridos. 

Atualmente é fundamental formar professores eficientes e reflexivos, que saibam responder às 

necessidades dos alunos, da classe e da escola como um todo e às suas necessidades enquanto 

pessoas e professores (Cunha, 2008). 

 

3.2.1. Modelos de formação de professores em Educação Física 
 

Bain (1992) citado por Carreiro da Costa (1996; p.16), sustenta a existência de 03 posições 

teóricas na formação de professores em Educação Física, paradigma behaviorístico, teoria da 

socialização ocupacional (estes mais dominantes) e uma terceira, a teoria crítica (tem vindo a 

ganhar cada vez mais a sua importância no seio da Educação Física). O paradigma 

behavioristico importante para a aquisição e aperfeiçoamento das competências de ensino 
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relacionadas com a eficácia pedagógica a quando a exercitação das habilidades por parte do 

aluno. Não menos importante do que a formação inicial é a aprendizagem que ocorre durante 

toda a vida do docente no exercício da profissão, experiências mais ou menos positivas que 

lhe permite tirar grandes ilações e evoluir constantemente, como se o professor fosse também 

um pouco “aluno” nas suas aulas (teoria da socialização ocupacional). 

Por fim, para completar o ciclo atividade docente, não basta o professor ser pedagogicamente 

competente, também deverá ser capaz de resolver eficazmente questões de ordem política, 

económica, ética e moral (teoria crítica). Afinal, a formação de professores, tal como refere 

Onofre (1996), pode ser entendida como um processo contínuo e sistemático de aprendizagem 

no sentido da inovação e aperfeiçoamento de atitudes, saberes, saber fazer e da reflexão sobre 

valores que caraterizam o exercício das funções inerentes à profissão docente. 

De Landsheere (1989), citado por Onofre (1991; p.77), propõe 03 condições fundamentais 

para uma formação do professor eficaz: - formação de caráter construtivista dando a iniciativa 

aos formandos, essencial para obter o êxito na atividade profissional, rejeitando a 

uniformidade da formação; - procurar o cultivo da capacidade de utilizar diferentes 

alternativas didáticas para responder à variabilidade dos contextos pedagógicos; - formar no 

sentido da compreensão e da objetividade do processo da tomada de decisão. 

“Educação” implica pensar em formação docente e em prática pedagógica com qualidade, 

mas para tal é necessário que a formação de professores seja munida de desenvolvimento, 

qualificação, valorização profissional, políticas adequadas, etc. 

São vários os problemas que se colocam no que respeita à formação de professores. 

Independentemente das importâncias salientadas pelos diversos autores apresentados, é 

necessário que uma formação inicial de professores consiga capacitar o futuro professor a 

resolver os problemas colocados pelo exercício da profissão (quer no momento, quer 

posteriormente) e trabalhar no sentido da melhor solução possível. 

Embora que “a melhor forma possível” seja um termo subjetivo, é essencial que o 

estabelecimento de ensino proporcione uma formação científica especifica que lhes permita a 

utilização na prática dos conteúdos e procedimentos da especialidade de forma adequada 

capaz de ajustar-se de uma forma crítica, flexível e inteligente às particularidades de cada 

situação. O que se pretende, com o aumento da experiência profissional, essa “melhor forma 

possível” possa ser cada vez mais produtiva e furtuita. 
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A formação inicial de professores deverá proporcionar os conhecimentos necessários para 

elaborar e aplicar um projeto curricular com base e fundamentado na área da Educação Física. 

Desse modo os futuros professores de Educação Física devem ser orientados para que 

entendam e concebam o currículo como um instrumento de trabalho e investigação, e possam 

desenvolver métodos e estratégias consistentes, criativos e adaptados aos mesmos. 

A formação de professores de Educação Física deverá refletir profissionais empenhados 

(aspeto fundamental para o desenvolvimento da Educação Física) na transformação e 

melhoria do processo de ensino da Educação Física escolar. Na sua valorização enquanto área 

curricular relevante, bem como na transformação e valorização do envolvimento social onde 

se encontram inseridos. 

Pressupõe-se assim que essa formação possibilite a aquisição de competências que 

proporcione a utilização de procedimentos de valorização e avaliação dos processos de 

aprendizagem dos alunos, que lhes permitam observar os seus progressos, corrigir erros e 

apoiá-los a ultrapassar as dificuldades. 

Deverá considerar a capacidade de trabalhar em grupo, com projetos comuns, elaborando 

linhas de orientação, coordenação e desenvolvimento desses projetos. 

Deverá considerar, também, a promoção da reflexão sistemática e crítica relativamente ao seu 

próprio ensino, ao ensino em geral, aos aspetos éticos, políticos e morais. 

A formação de professores deverá ser cimentada numa forte valência de formação 

pedagógica, prática e sobretudo, de sentido crítico e reflexivo. Esta formação deve aproximar-

se, tanto quanto possível da realidade do exercício da profissão pois só assim se formará um 

professor potencialmente capaz de conduzir, decidir e resolver os problemas do dia-a-dia 

provocados por todo o envolvimento no contexto escolar. 

 

 3.3. A Supervisão Pedagógica na escola 

3.3.1. Supervisão, o que é? 

Ferramenta essencial e imprescindível, tanto na formação inicial de professores, como no 

exercício da profissão docente. Desse modo, importa clarificar este conceito de modo a 

perceber-se a sua importância no seio de toda a atividade. 

O conceito de Supervisão Pedagógica, visto por diferentes prismas, sofreu alterações 

consideráveis ao longo dos tempos. Inicialmente a Supervisão Pedagógica centrava-se como 



 
 

39 
 

estratégia de apoio, aconselhamento e orientação tendo em conta uma melhor prestação e 

intervenção pedagógica por parte do formando (“fiscalização”, vertente muito tecnicista). 

Assumiu mais tarde, uma atitude mais formativa/colaborativa para agora se apresentar como 

uma vertente mais social, auto formativo e auto reflexiva (Alarcão & Tavares, 2010). 

Fruto da abrangência que a Supervisão Pedagógica tem assumido, Wiles e Bondi (2000), 

citados por Ildefonso (2013; p.38), constituindo uma revisão do contexto histórico da 

realidade educacional dos Estados Unidos, relacionaram Supervisão mediante 06 conceitos 

presentes na literatura. São eles: - Supervisão como ato de administração (supervisores como 

ramificações de diretores, que apenas cumpriam funções no terreno, à partida já bem 

delineadas, meros portadores de atos de administração); - Supervisão como ato de trabalho 

curricular (consideradas as atividades de escrita de revisão e composição de currículos, de 

desenvolvimento de processos e materiais de apoio ao ensino); - Supervisão como função de 

instrução (para melhorar a comunicação no processo de ensino); - Supervisão como ato de 

relações humanas (supervisor como um agente de comunicação que promove discussão e 

reflexão, criando obrigatoriamente relação humana entre indivíduos, promovendo ações e 

resolvendo reações); - Supervisão como gestão (pesquisa/procura por melhorias com vista ao 

ganho de eficiência no trabalho); - Supervisão como ato de liderança (lidera e orienta os 

supervisionados nas suas funções).  

Seguindo os ideais definidos por Onofre (1996), e Alarcão e Tavares (2010), podemos referir 

que a Supervisão Pedagógica pode caraterizar-se como um processo cooperativo de formação 

que decorre de forma sistemática, em terreno profissional, e que tem por objetivo a 

identificação e diluição das diferenças entre a teoria e a prática sempre em cooperação mútua 

entre o supervisor e o aluno estagiário. 

Para Piéron (1996), a orientação/supervisão deve ser entendida no sentido comum de qualquer 

outra função em que há ensino e aprendizagem, mas em que o feedback entre a prática e a 

informação deve ser constante e objetivo, tendo sempre em conta uma melhor prestação e 

intervenção pedagógica por parte do (futuro) professor. 

Esta função pode assumir 02 estilos distintos: - Diretivo (estilo prescritivo e corretivo, 

levando o estagiário pelo caminho traçado pelo orientador, que assume um papel ativo perante 

a passividade do estagiário, imitando o que foi definido), e: - Não Diretivo (orientador 

submete-se a um papel mais passivo, de forma a estimular a investigação autónoma do 
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estagiário na resolução das situações com que se depara, intervindo apenas aquando das 

solicitações.) (Alarcão & Tavares, 1987). 

Apesar da importância que a Supervisão Pedagógica tem vindo a assumir, “ontem”, ficou 

demasiado relacionada e fixada na formação inicial de professores (como nos demonstram os 

autores referidos anteriormente). Tradicionalmente foi um processo que se iniciava e esgotava 

na formação inicial de professores, ficando os mesmos à parte desta realidade após conclusão 

dos seus estudos académicos. Finalmente, “hoje”, a Supervisão Pedagógica deixa de ser 

encarada como um ato centrado na particularidade de cada professor e assume um carácter 

global de escola, de desenvolvimento profissional. Alarcão e Tavares (2010) definem então, a 

Supervisão Pedagógica como “uma atividade que visa o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos profissionais”, sejam estes principiantes ou experientes na profissão. 

O desenvolvimento profissional e pessoal dos professores deve revestir-se de dimensões que 

se prendem com os processos de autorreflexão e consciencialização das necessidades de 

formação de cada professor, enquanto pessoa e profissional, sempre adequadas ao contexto. 

De “ontem” para o “hoje”, a evolução do conceito de supervisão foi bastante significativa. 

Até há bem pouco tempo apenas associado quase exclusivamente a situações de formação 

inicial e profissionalização em serviço para passar a ser algo mais importante e abrangente na 

atualidade educativa. Acreditamos que com as mudanças recentes quer no estatuto da carreira 

docente, quer na legislação relativa a diferentes domínios da organização escolar, bem como o 

movimento da autonomia das escolas, provocará necessidades de práticas de supervisão mais 

abrangentes, mais “atuais” para melhor responder às dificuldades da profissão. 

 

 
 

3.3.2. Supervisão, que objetivos? 

 

 

Dada a “evolução” do termo, a Supervisão Pedagógica deixa de assumir um cariz de controlo 

e “inspeção” do estágio do formando para a se assumir como processo de regulação dos 

processos de ensino/ aprendizagem e gestão escolar. (considerando e implicando a 

dinamização de atitudes reflexivas e práticas colaborativas entre os diversos agentes da 

comunidade educativa). 
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Os desafios impostos pela implementação de um processo de mudança na organização escola 

face às exigências dos novos padrões da sociedade atual, implicam mudanças, transformações 

e valorização das atitudes dos seus profissionais, quer seja nas práticas pedagógicas, 

administrativas ou de apoio à função educativa. 

A organização escolar, como sistema vivo que deverá ser, pressupõe um ambiente com várias 

necessidades onde os seus profissionais devem considerar princípios de colegialidade e 

colaboração para que a organização cumpra com os seus objetivos. Entende-se, então, a 

importância que neste contexto assumem as funções de liderança e gestão intermédia, que na 

sua capacidade de observar/avaliar o funcionamento de todo o sistema, possibilita a sua 

constante adaptação às necessidade e aos problemas que ao mesmo se colocam (Alarcão & 

Tavares, 2010). 

Neste quadro organizacional, a Supervisão Pedagógica assume um papel de grande 

importância, repensada numa perspetiva abrangente e coletiva. 

Nos seus pressupostos, para além da orientação e integração de futuros profissionais nas 

práticas de ensino ou da monitorização dos departamentos curriculares, deverá esta significar 

uma função dinamizadora das práticas colaborativas de trabalho entre pares, de mediação 

entre profissionais, de reflexão sobre as boas práticas de ensino, tendo em conta as suas 

dimensões pedagógica, ética e política e tendo como finalidade o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores, a melhoria das escolas e dos resultados escolares dos alunos. 

 

3.4. As perceções profissionais do professor de Educação Física na Escola 

 

Ruivo (1997) menciona que o professor dos dias que correm já não é encarado apenas como 

um especialista na área onde se encontra inserido, mas também um profissional qualificado 

em diversas áreas do saber, nomeadamente: - o domínio dos estilos de ensino, - o 

conhecimento dos modelos de aprendizagem dos seus alunos; - o conhecimento do 

desenvolvimento psicossociológico, condicionando as aprendizagens; - o conhecimento das 

relações sociais que estabelecem entre o aluno e a escola e entre esta e os diferentes agentes 

suciais que integram a comunidade; - domínio das técnicas e processos de gestão de conflitos; 

- o domínio de técnicas e processos de gestão e administração escolar, - o domínio de técnicas 
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e de processos de avaliação dos produtos da aprendizagem e da eficácia das escolas; - entre 

outros.  

Interpretando o documento que acaba por reger a disciplina da Educação Física nas escolas 

em Portugal, o Plano Nacional de Educação Física (PNEF), deparo-me com um documento 

que considero desatualizado e descontextualizado. Mais do que um professor (dito “normal”), 

o professor de Educação Física está invariavelmente sujeito às condições oferecidas pela 

escola, a existência ou não de espaços e materiais propícios à prática das diversas 

modalidades indicadas no PNEF. E é nesse sentido que considero que o PNEF apresenta uma 

realidade um pouco utópica, muito difícil de colocar em prática por diversos motivos, 

destacando-se, entre outros: - inexistência de espaços adequados e adaptados; - inexistência de 

tempo suficiente para a abordagem de todos os conteúdos; - inexistência de material que 

possa possibilitar a prática da maioria das atividades previstas. 

Nesse sentido, cabe ao professor, perceber qual é o contexto cultural e social onde acabou de 

se inserir, para, conseguir abordar os conteúdos indicados pelo PNEF de forma a ir ao 

encontro e ao contexto onde se encontra inserido. 

 

Dada a dificuldade em conseguir-se implementar o indicado pelo PNEF nas escolas 

portuguesas, a Escola Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende adotou uma estratégia que considero 

positiva, dividindo as modalidades que a escola consegue oferecer aos alunos por ciclo em 

vez de as colocar todas no mesmo ano letivo. Esta estratégia evita assim, que anualmente 

sejam abordados um número demasiado de conteúdos, mas que o aluno termine o ciclo 

praticando todas essas modalidades.  

Uma outra forma que também considero válida para colmatar esta lacuna é o facto se 

abordarem os conteúdos correspondentes às modalidades divididas de acordo com as suas 

semelhanças estruturais, componentes táticas e lógica interna, (como por exemplo, os 

desportos coletivos onde estão inseridos futebol, basquetebol, andebol, entre outros). 

Abordando em simultâneo sem fazer uma verdadeira distinção sobre a modalidade a praticar 

(a implementar-se apenas no 1º e 2º ciclo). 

Após uma prática geral nas diversas áreas do desporto, nas etapas seguintes (3º ciclo e 

secundário), o aluno realizava uma seleção com um conjunto de atividades que pretendesse 

abordar (mediante restrições para que não praticasse apenas modalidades “semelhantes”). 
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Assim, mediante as suas escolhas, o aluno conseguia criar o seu próprio “currículo” na 

disciplina de Educação Física proporcionando assim, com toda a certeza, uma maior 

motivação e prazer pela prática desportiva (pois praticava as modalidades de que mais gostava 

e mais o interessavam). Quem sabe, essa prática na escola lhe proporcionasse um gosto que o 

fizesse optar pela prática a nível federado dessa (s) modalidade (s). 

Esta forma de estruturar a Educação Física poderia também proporcionar que o professor de 

Educação Física pudesse igualmente selecionar as modalidades na qual se considera estar 

mais à vontade e dentro do assunto. Como todos sabemos, nem todos os professores de 

Educação Física são “atletas olímpicos” em todas as modalidades que abordam na escola e 

assim lecionavam as modalidades com as quais se sentiam mais à vontade e se encontravam 

mais preparados para abordar. Dessa forma penso que tanto professores como alunos ficariam 

a ganhar.  

No que diz respeito às aulas propriamente ditas, um fator determinante e fundamental para o 

sucesso de um aluno não só em Educação Física como na escola em geral, a motivação. 

 Quando esta se encontra em alta, resultam atitudes mais positivas dos alunos relativamente às 

aulas, como sentimentos de interesse, empenho e emoções positivas, concentração, esforço, 

superação e rendimento. A perceção de competências e níveis de habilidade, a motivação e 

empenho, o desenvolvimento cognitivo e socio-afetivo, apresentam-se como fatores que 

condicionam e caracterizam os distintos graus de participação nas aulas de Educação Física. 

O ensino da Educação Física assume no quadro do sistema educativo português um papel 

fundamental na promoção da emancipação e desenvolvimento de todos os alunos e daí a razão 

de existir e se manter no currículo de todos os alunos ao longo do ensino básico e do ensino 

secundário. 

Daí resultam, para todos os intervenientes e responsáveis por esta área curricular, obrigações e 

responsabilidades acrescidas, considerando que o desenvolvimento, consolidação, valorização 

e reconhecimento dos seus efeitos não se identificam com a indiferença, sobrevalorização e 

descontinuidade nos procedimentos promotores da sua evolução qualitativa. 

Existe, sem dúvida, um conjunto de fatores que condicionam todo este problema, alguns dos 

quais não são diretamente controlados pelos professores enquanto responsáveis últimos do ato 

educativo. Fatores que ultrapassam as variáveis que o professor de Educação Física controla, 

o que acrescido a outras singularidades de contexto (alunos por turma, espaço e tempo 
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adequados, adequação das instalações, carga horária adotada, entre outros), podem 

comprometer as grandes finalidades e intenções da Educação Física. 

No caso do Ensino secundário e tendo em conta tudo o que foi referido respeitante à 

motivação, que aliada (e associada falsamente pelos alunos e professores) ao facto da 

disciplina de Educação Física ter deixado de contar para a média final (para quem não se quer 

candidatar a uma vaga em numa licenciatura em desporto) me deixa um pouco “preocupado”. 

Esta exclusão deixa tanto os alunos como os próprios professores menos motivados para o 

ensino e a prática do exercício físico. Desmotivação e desempenho que consequentemente 

acaba por afetar todos os intervenientes na aula de Educação Física (não deve ser essa a 

atitude que abraça uma profissão como a do ensino de Educação Física). Não obstante, calha 

ao profissional de Educação Física tentar inverter este ciclo negativo pelo qual todos os 

intervenientes são responsáveis. Embora este desabafo tenha sido libertado neste contexto, 

não quero com isto dizer que senti influência negativa deste fator no decorrer do estágio. Não 

querendo sobrepor a minha opinião à política vigente e à forma de tratar a Educação Física, 

existem questões que poderão ou não atribuir-lhe um papel “inferior”. Para “recolocar” esse 

papel onde eu considero que realmente se deve encontrar (pelo menos em igualdade), é 

fundamental também que todos os intervenientes no processo de ensino da Educação Física 

tenham em consideração 03 princípios básicos: motivação na orientação das aprendizagens 

prazer dos alunos nas atividades que lhes são propostas e promoção do sentimento de 

competência percebida. Aos professores incumbe a responsabilidade de consciencializar os 

alunos da importância da atividade física para uma melhor saúde e bem-estar; da sua 

motivação no sentido de melhorar os seus níveis de intervenção/desempenho bem como no 

sentido de um permanente, mas consciente desejo de superação, de estes definirem as suas 

metas pessoais e a assumirem uma atitude de avaliação do seu progresso, da satisfação das 

suas opções pessoais e da capacidade de se sentirem “ativos”. 

A turma do 9ºA, turma onde a Educação Física é considerada de igual forma face às restantes 

denotei que os alunos, na sua generalidade, olhavam a disciplina de Educação Física um 

pouco como uma disciplina inferior em relação às restantes sem lhe atribuir (por vezes) a 

devida dedicação e empenho como às demais. Não sei se por considerarem que a Educação 

Física num futuro próximo (o ensino secundário) ela assume mesmo um papel “inferior” (não 

é certamente este o termo que eu queria referir, no entanto é este o termo que eu sinto que 

deve ser escrito) ou se por pura e simplesmente, os alunos não atribuem mesmo a devida 

importância à disciplina que deveria ser a disciplina da alegria, da competitividade saudável e 
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do movimento. Este primeiro contato, obrigou- me a tomar um conjunto de medidas no 

sentido de “desvirtuar” este sentimento e impressão de forma a tentar devolver à Educação 

Física o devido respeito e atenção que merece por parte dos alunos. Não se figurou muito fácil 

a tarefa, no entanto, penso que com o desenrolar das aulas esse sentimento acabou por ser 

combatido e se ter modificado um pouco no pensamento de muitos alunos da turma (embora 

também considere que não consegui chegar a todos de igual forma). 

Na minha primeira experiência como professor de Educação Física consigo enumerar vários 

indicadores que me “dificultaram” a tarefa do exercício da profissão. Nunca me tinha 

encontrado em tal contexto, e desse modo, o impacto inicial foi ainda maior do que o 

imaginado antes de ter iniciado esta aventura, no entanto, foram estas “barreiras” que me 

fizeram aprender, remediar, As turmas numerosas obrigaram-me a uma planificação 

minuciosa para que pudesse colocar em prática o maior número de alunos, o que por vezes me 

obrigou a incluir várias modalidades ao mesmo tempo na aula. No centro dessa “confusão” 

organizada, procurava manter uma visão periférica/global (em exercícios de consolidação de 

conteúdos e para controlo geral do comportamento e desempenho da turma) alternada com 

uma visão centrada na introdução e/ou execução de novos conteúdos para assim manter toda a 

turma em atividade. De forma a ajudar a solucionar a questão do problema de espaço, 

apoderava-me dos espaços restantes espaços nos tempos de transição das turmas (que nunca 

era inferior a 15 minutos) permitindo assim contornar e crescer como profissional na área, 

trabalhar de forma mais ampla, com mais espaço e mais à vontade. Após a reocupação do 

espaço por parte da respetiva turma, regressávamos novamente ao nosso espaço. 

Procurava sempre que este “ocupar” e “desocupar” de espaço não provocasse um corte no 

desenrolar da aula, aproveitando esse tempo e espaço apenas para colocar mais alunos em 

prática no exercício que já decorria. 

As numerosas turmas associava-se quase sempre um espaço reduzido e barulhento (como era 

o caso do pavilhão que se encontrava sempre dividido em 03, com 03 turmas em aula em 

simultâneo, e isto sim, desmotiva e muito os alunos). Aqui era praticamente impossível não 

existirem tempos de espera. O grande problema consistia em dividir os grupos de espera pelo 

espaço disponível com rotações rápidas tentando manter assim o aluno focado na tarefa ou 

colocando-o a realizar tarefas secundárias, “dividir para reinar” dizia-me o professor 

cooperante. 
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Também as condições acústicas desse mesmo pavilhão me causaram muitas dificuldades 

inicialmente, mas com o desenrolar das aulas fui selecionando estratégias que me ajudaram a 

remediar esse problema. 

Um fator que inicialmente considerava ser uma mais-valia, com o desenrolar das aulas, 

passou a ser uma autêntica “bomba relógio” (que apesar de ter rebentado poucas vezes, ainda 

rebentou). O material, inicialmente parece ser mais do que suficiente mesmo considerando 

que cada turma apresenta quase sempre 30 alunos. No entanto, aquilo que parece ser um 

trunfo, e tendo em conta que a escola colocava em prática constantemente desde o início até 

ao fim do dia 06 turmas em simultâneo, rapidamente se colocava como entrave se por acaso 

se encontrasse mais do que 01 turma a necessitar do mesmo material ao mesmo tempo. Tenho 

plena consciência da dificuldade que tive em planear a distribuição das modalidades a abordar 

consoante os espaços disponíveis. 

No entanto, considero que seria uma mais-valia, se após a realização desse planeamento por 

parte de todos os professores, houvesse uma partilha e comparação dessa distribuição de 

modalidades para que cada professor fizesse as devidas alterações de modo a que deixasse de 

correr o risco da falta/insuficiência de material. 

Grande parte dos problemas que foram surgindo ao longo do estágio apresentam como origem 

a quantidade de alunos/turmas a realizar aula de Educação Física em simultâneo (verdadeiros 

fatores de desmotivação dos alunos). Dado a situação política e económica que o país 

atravessa, são cada vez mais as instituições de ensino que têm fechado portas, “obrigando” os 

alunos a aglomerarem-se nos grandes centros. Assim, enquanto escolas fecham portas, outras 

aumentam consideravelmente os seus quadros e por consequência aumentam igualmente o 

número de alunos por turma e o número de turmas. 

Como o aumento do número de alunos e turmas e sem o aumento das infraestruturas da 

escola, começam a surgir este tipo de “problemas”. A Escola Secundária Prof. Dr. Flávio F. 

Pinto Resende foi sujeita a uma reconstrução há pouco tempo atrás, no entanto, e apesar do 

pavilhão ter sido reconstruído, os espaços não foram aumentados o que não permite 

solucionar o problema da distribuição de turmas e de alunos pelos espaços disponíveis de 

forma “aceitável” para que o professor de Educação Física consiga ter o espaço adequado à 

prática da sua da atividade. Surge aqui também um novo dossier para o professor de Educação 

Física resolver, a otimização/racionalização dos espaços. 
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Examinando agora o tempo disponível para a prática da Educação Física, sem querer entrar 

pela frequência de aulas semanais (01 aula por semana para cada turma), considero que o 

tempo disponível da turma do 9ºA manifestamente pouco. Alunos que têm apenas 01 aula 

semanal de 100 minutos por aula, descontando-lhe obrigatoriamente os 05minutos para 

equipar e os 10 minutos para desequipar, é muito difícil conseguir trabalhar os conteúdos 

propostos de forma mais consistente. É igualmente difícil para o professor gerir aulas que 

implicam uma avaliação sumativa por exemplo, avaliar 30 alunos quando temos 50 minutos 

disponíveis. 

Em situações que eu previa já a necessidade de mais tempo de aula, pedia antecipadamente a 

atenção dos alunos para que pudessem chegar um pouco mais cedo à aula. Não conseguindo 

fazer com que toda a turma “seguisse a indicação” pelo menos parte dela “cooperava” 

positivamente. 

Analisando agora o contexto sem ter em conta o espaço ou o tempo, tendo em conta que o 

contexto das atividades desportivas escolares deverá ser desenvolvido numa perspetiva de 

Desporto onde o objetivo da vitória não seja fundamental. Onde a competição seja entendida 

como uma possibilidade de superação e avaliação pessoal, de confrontação pessoal e com 

outros, e não contra os outros, onde seja possível consolidar um clima de alegria e liberdade, 

de criatividade, recreação e de valorização das manifestações lúdico-desportivas. Será esse o 

atual raciocínio da escola e dos seus intervenientes? Será esse o papel que é atribuído à 

Educação Física e ao Desporto Escolar? 

O Desporto Escolar que como atividade formal e não-formal é um instrumento do sistema 

educativo a ser desenvolvido na escola, no entanto, nem todas as escolas concretizam na 

prática esse reconhecimento. Não sendo tratado da devida forma, o Desporto Escolar não 

proporciona a acuidade e entusiasmo que as suas potencialidades educativas exigem. 

Razões e causas são muitas, desde culturais às deficiências e insuficientes instalações (já 

referidas anteriormente) até ao desinteresse por parte dos professores responsáveis por tão 

importante ferramenta. Estas questões sempre foram levantadas, constituindo uma rotina de 

justificação de insucessos ou de incapacidade de controlar e motivar uma estrutura 

organizacional, cujas potencialidades têm estado adormecidas. 

Como consequência direta, são muito reduzido o número de alunos e de escolas que exploram 

e usufruem desta ferramenta. Nesse sentido, e por diversas razões, penso que ao nível do 
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Desporto Escolar, a Escola Secundária Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende (integrando a 

maioria do contexto escolar atual) não estará a tirar o máximo partido desta ferramenta, no 

entanto, também considero que seja complicado, atendendo à conjuntura atual da escola 

(elevado número de alunos e turmas comparativamente ao tempo e espaço disponíveis, já 

mencionado anteriormente) “aventurar-se” muito mais neste campo sem antes existir uma 

reestruturação mais profunda.  

Ao nível de dinamização de atividades desportivas, o grupo de Educação Física mostrou-se 

como um agente ativo no seio da comunidade escolar tomando a oferecendo atividades para 

os diversos anos de escolaridade. Aqui procurei ter um papel ativo, não só no sentido de me 

sentir útil, mas também no sentido de aprender como se envolve toda uma escola em torno de 

uma atividade desportiva. 

Os funcionários que regem por todo o funcionamento correto da escola, o corpo docente, e 

especialmente o departamento de Educação Física, acolheram-me de forma extraordinária, 

integrando-me no grupo como se já fizesse parte deles. Todo esse ambiente gerado contribuiu 

positivamente para o desempenho das minhas funções como professor contribuindo 

igualmente para o meu desenvolvimento como futuro profissional. 

Todo este ano, esta envolvência e experiências adquiridas, não só diretamente no ensino nas 

diversas áreas inerentes à docência contribuíram para uma melhor identificação das 

dificuldades que um professor de Educação Física enfrenta constantemente no exercício da 

profissão. 

 

3.5. O Professor reflexivo na escola 
 

Como já referi anteriormente, o professor hoje em dia não é visto apenas como o individuo 

possuidor do conhecimento, procurando transferir esse conhecimento ao aluno. É reconhecido 

também como agente que auxilia o aluno na construção do conhecimento. Na escola, faz parte 

das ações comunitárias, gestão democrática, construção e análise dos currículos, participação 

no desenvolvimento de propostas pedagógicas, organização dos tempos e espaços escolares, 

desvinculando, assim, a visão única de professor ter surgido unicamente para transmitir o 

conhecimento. 
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É fundamental que o professor tenha competência na dimensão conhecimento conceptual 

porque necessita dominar os conteúdos da matéria de ensino em Educação Física. 

Necessita igualmente de conhecer os feitos das atividades físicas e/ou exercícios físicos, as 

indicações/contraindicações biomecânicas e fisiológicas dos exercícios prescritos ou a 

prescrever. Ter conhecimento do desenvolvimento motor humano, fundamentação na 

prescrição de programas de Educação Física, mecanismos e processos de aquisição de 

habilidades motoras. 

Como competência na dimensão do conhecimento Pedagógico, o professor deve conhecer 

técnicas e modelos de ensino que facilitem o desenvolvimento de atitudes, valores e 

comportamentos sociais aceitáveis, ter conhecimentos metodológicos específicos de desportos 

individuais e coletivos, programar, planificar e estruturar convenientemente a Educação Física 

e dominar técnicas de avaliação do processo de ensino- aprendizagem em Educação Física.

  

A descoberta do “conhecimento” nas diversas áreas tem processado de forma cada vez mais 

acelerada, especialmente nas últimas décadas. O professor de hoje em dia, sente a necessidade 

de autonomamente, efetuar as suas próprias pesquisas, as suas leituras, discussões e 

participação em eventos e sobre educação/Desporto, sempre no sentido de se manter na 

dianteira no que diz respeito à (s) sua (s) área (s) de eleição e de docência. 

O crescimento do professor nas diversas áreas surge desde a sua formação académica inicial 

até ao último dia do exercício da sua profissão. Cresce não só através de formações 

extraescolares que possa frequentar, mas cresce sobre tudo no terreno, dentro da sua aula, 

através da prática e hábito de refletir sobre a sua prática e a prática dos demais. Refletir sobre 

o sucesso ou insucesso de um exercício ou conjunto de exercícios que o farão ajustar as suas 

ações no sentido de uma prática mais produtiva e eficaz para todos os intervenientes. A 

reflexão sobre a ação permite que o professor possa melhorar o seu processo de ensino-

aprendizagem conduzindo a uma melhoria tanto no seu desempenho como no dos seus alunos. 

Todo ser humano reflete e a reflexão é um atributo seu. Ser professor envolve ter um 

comportamento reflexivo. No entanto, não é só a reflexão individual e/ou coletiva sobre as 

práticas de ação do professor que deve estar implícita, deve manter-se também relações com 

outros formadores para que possam ajudar-se mutuamente a reconstruir as suas práticas e 

teorias. 
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De modo a tentar simplificar e compreender melhor o aspeto “reflexivo” que o professor deve 

assumir no seio da comunidade escolar, Shön, (cit. Silva, 2011; p.5), refere que é necessário 

distinguir três conceitos: conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a reflexão 

na ação. O mesmo autor, carateriza o conhecimento na ação como um manifesto no saber 

fazer, é o conhecimento tácito, sendo mobilizado pelos professores no seu dia-a-dia, não 

estando implícito somente na atividade prática. Na reflexão na ação, o professor coloca em 

prática, reflete e age consoante essa reflexão ocorrendo essa situação quase que em 

simultâneo, pensar e agir. A reflexão sobre a reflexão na ação é a análise que o professor 

executa após a ação, tendo como objetivo a superação de barreiras que foram surgindo na 

prática e que não se conseguiram resolver completamente no momento, assim procurará novas 

opções, pesquisas ou investigações que possam ajudá-lo a superar esses problemas e que 

sobretudo, no futuro, deixem de ser problemas. 

“Sugerir uma formação contínua a partir de uma visão crítica e reflexiva é possibilitar o 

aprendizado dos professores por um caminho emancipatório e apreensivo da realidade, além 

de conscientizá-los da transformação do mundo como ato político.” (Silva, 2011; p.5) 

Foi nesse sentido e na importância dada cada vez mais à necessidade do “professor reflexivo 

na escola”, que Rangel-Betti e Betti (1996), sugeriram um novo currículo para a formação de 

professores de Educação Física, baseado na prática reflexiva, considerando a prática um eixo 

central no currículo, passando assim esta prática a ser entendida como uma ação profissional 

num dado contexto organizacional. “No início da formação, entendemos que o aluno-

professor ou técnico deveria entrar em contato com a realidade das práticas de trabalho nas 

escolas, academias, clubes, acampamentos, etc.” (Rangel-Betti & Betti, 1996; p.13). Os 

mesmos autores consideram o contacto com profissionais experientes de extrema importância 

e muito ricos em aquisição de novas “ferramentas” de trabalho pois eles mais do que ninguém 

conhecem e lidam com a situação atual. Não só o que acontece dentro da sala de aula como 

também o relacionamento informal professor-aluno, a participação em eventos académicos e 

em cursos extracurriculares são essenciais para se “ampliar” o currículo de uma forma mais 

ativa e presente. 

Este ponto de vista pode munir o futuro profissional de Educação Física de uma maior 

capacidade no ponto de vista prático, mais ligado com o que é a realidade, mais capacitado 

para o improviso e resolução de problemas de forma espontânea e autónoma. 
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Assim, o “professor reflexivo” deve tomar esta atitude não só na sua formação inicial, mas 

essencialmente ao longo de toda a sua prática profissional no sentido de a melhorar constantemente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADA 

 

4.1. Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 
 

O ensino da Educação Física é muito mais do que apenas uma aula, uma interação professor- 

aluno. Segundo Bento (1987), a ação do professor não se deve limitar apenas a uma 

preparação direta e realização da aula. Este deverá também assumir tarefas de planificação, de 

realização, de análise e avaliação do ensino tornando a sua atuação como um ciclo contínuo: - 

planeamento (anual e periódico); - preparação das aulas; - realização das aulas; - análise e 

avaliação. Este ciclo repete-se constantemente no sentido de corrigir e alterar o que é 

necessário no sentido de melhorar constantemente a qualidade do ensino. 

Para que todo o processo de ensino-aprendizagem seja possível, é necessário o conhecimento 

da turma que nos está destinada, o que já abordaram em anos anteriores ou o que está previsto 

abordar (documentos como o PNEF ou documentos realizados pelo corpo docente 

responsável pela área de Educação Física na escola). Após reunido esse conjunto de 

informações é que nos é possível avançar para o passo seguinte, o planeamento anual de todas 

as atividades e conteúdos a abordar (uma vez mais, com o “auxílio” de documentos ou 

normas que descrevam o funcionamento geral das aulas da disciplina, como por exemplo o 

espaço e o material disponível, onde, quando e como), posteriormente, o planeamento da 

unidade a abordar e o planeamento aula a aula. 
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Segue-se o contacto com o aluno, o trabalho “visível” do professor, o momento em que existe 

a transmissão do conhecimento, onde se coloca em prática todo o conhecimento e experiência 

do professor para fazer chegar ao aluno o conhecimento da forma mais “acessível” e 

adequada. Finalmente, a avaliação do trabalho que o aluno desenvolve/desenvolveu ao longo 

da aula, da unidade ou do conjunto de unidades e, não menos importante, a avaliação da sua 

própria atuação, uma reflexão crítica sobre o que correu melhor/ menos bem e o que se pode 

melhorar para otimizar o processo ensino- aprendizagem. Essa reflexão sobre o trabalho 

realizado é de extrema importância (já esmiuçada em capítulos anteriores) e poderá ser 

realizada tal e qual como o planeamento, anual, intermédio ou aula a aula. 

Como já referi, esta área implica quatro fases, a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação conforme sugerem e indicam as normas referidas no Programa da Unidade 

Curricular da Pratica Ensino Supervisionada e no Guião de Estágio. Esta área realça a 

importância de criar estratégias de intervenção úteis, adequadas e eficazes, tendo como base 

os princípios pedagógicos e didáticos da disciplina de Educação Física. 

 

4.1.1. Conceção 

 

Completando o que foi já referido anteriormente sobre a conceção (conhecimento da turma, 

do que foi abordado em anos anteriores e o que está previsto abordar), é necessário 

igualmente conhecer o contexto cultural e social onde iremos estar inseridos ao longo do ano 

letivo. 

Após reunião com a professora cooperante da Escola Secundária Prof. Dr. Flávio F. Pinto 

Resende, eu e a professora Ana Monteiro começámos por definir todos estes aspetos 

fundamentais e que antecedem todo o planeamento, definição das turmas atribuídas, do 

esquema de funcionamento das aulas, organização de informação entre o aluno estagiário e o 

professor cooperante, etc. 

Ainda, após a definição das turmas a lecionar (9ºA e 2ºB), foi-me apresentado o documento 

pelo qual os professores de Educação Física se regem para orientar a disciplina, Regulamento 

Interno da escola, o Projeto Educação Física da escola, o horário das turmas a lecionar e o 

mapa de instalações para as diferentes turmas. 
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De seguida, uma apresentação do espaço físico da instituição de modo a começar a ambientar-

me e principalmente a conhecer os espaços e materiais para dar “início” ao trabalho 

propriamente dito. 

 

4.1.2. Planeamento 

 

Seja na vertente de ensino ou na vertente de treino, em EF/Desporto o planeamento é uma 

ferramenta fundamental e imprescindível. 

O planeamento é a “previsão antecipada” de uma atividade prática e serve para otimizar a 

realização do programa de ensino numa dada disciplina assumindo-se como o elo decisivo de 

ligação das exigências programáticas à situação concreta (Bento, 1987). 

É o planeamento que estrutura toda uma abordagem ao longo do ano letivo, projetam-se as 

situações de aprendizagem de modo a que estas surjam de forma organizada, desencadeada e 

coerente. É o “fio condutor” do processo ensino-aprendizagem ao longo do ano, daí a sua 

importância para o professor. Não obstante, pode ser alterado ou adaptado sempre que se 

justificar necessário. 

Bento (1987) define a existência de 3 níveis de planeamento para o ensino da Educação Física 

que se interligam, o planeamento anual (Nível I), o planeamento periódico (as Unidades 

Didáticas (UD’s), Nível II) e o projeto da aula (Nível III). 

Com base no Projeto Educação Física da Escola Secundária Prof. Dr. Flávio F Pinto Resende 

(documento que tem por base a uniformização de tudo o que respeita a Educação Física na 

Escola, sendo uma linha orientadora para todos os professores de Educação Física), no Plano 

Nacional Educação Física e de acordo com a disponibilidade dos recursos materiais e 

espaciais foi projetado, o planeamento anual (relativo ao ano letivo 2015-2016, Nível I). 

Neste planeamento constam as modalidades a abordar, os conteúdos e o número de aulas para 

cada modalidade, os testes escritos de avaliação teórica, os momentos de autoavaliação, entre 

outros. Nesse mesmo planeamento surgiam informações secundárias, igualmente importantes, 

como características gerais da turma (idade, número e género dos alunos), o horário da 

disciplina, os dispositivos de avaliação e a matriz para os testes teóricos. Assim, foi criado um 

organigrama com a distribuição das aulas ao longo do ano letivo que foi seguido como um 

“guião” imprescindível. 
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O plano anual subdivide-se em vários períodos com diferentes unidades de matéria (Unidades 

Didáticas, Nível II). A duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das 

tarefas de ensino e aprendizagem. De princípios psicopedagógicos e didático-metodológicos, 

acerca da organização e estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento 

da personalidade dos alunos, entre outros (Bento, 1987). 

Determinam-se os objetivos da Unidade Didática com base no plano anual e planifica-se de 

forma mais pormenorizada a matérias das diferentes aulas. 

Tendo o “Plano de Turma” construído, à medida que se aproximavam as modalidades a 

abordar, “desenhavam-se” o que seriam então as Unidades Didáticas de cada modalidade. 

Neste documento consta uma breve descrição da história da modalidade e o seu 

desenvolvimento, o que carateriza a modalidade, as principias regras, o espaço de jogo, o 

material necessário, entre outros. Contém também os conteúdos técnicos e táticos a abordar ao 

longo das aulas disponíveis para modalidade que o aluno deve adquirir assim como também 

as questões de arbitragem mais importantes. Este documento é facultado ao aluno para que ele 

esteja a par de tudo e consolide teoricamente os conteúdos abordados na prática servindo 

também com sebenta de estudo para os testes escritos. 

Todas as UD’s que já haviam sido abordadas em anos anteriores se iniciavam com uma 

“avaliação diagnóstica”. Já as modalidades a abordar de início considerámos não ser 

necessária essa avaliação. A avaliação diagnóstica realizou-se através de uma apreciação 

global da turma sendo registados os aspetos mais importantes em grelhas de registo. 

Verificava-se o nível em que a turma se encontrava realmente e iniciava-se a abordagem da 

modalidade partindo dessa avaliação. Posteriormente, procedia-se à “Introdução” ou 

“Exercitação” dos conteúdos em causa. Em seguida, a “Consolidação” dos conteúdos que se 

consideravam que os alunos, com a prática e exercícios realizados, atingiam essa 

consolidação terminando a modalidade com uma “avaliação sumativa”. 

Este documento torna possível já o Planeamento da Aula (Nível III). No planeamento da aula, 

determinam-se os objetivos da aula com base nos objetivos da UD. Estrutura-se também o 

ritmo e a intensidade de trabalho das medidas educativas assim como o tempo e as medidas 

organizativas (Bento, 1987). 

Continuando este “afunilamento” e no seguimento do que foi dito no parágrafo anterior, surge 

o Planeamento da Aula, documento que expressa/projeta tudo aquilo que é/ será a aula. O 
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número de alunos, o horário, o espaço para o qual a aula foi projetada, os conteúdos a abordar, 

os objetivos gerais e específicos a atingir, o tempo disponível para cada exercício, a forma 

como decorre o exercício (a sua estruturação e organização), etc. Documento que deve ser 

realizado aula após aula, antes de esta acontecer, descrevem-se e esquematizam-se os 

exercícios para que possam ser controladas o máximo de variáveis possível tentando 

rentabilizar ao máximo o exercício e a aula. A rentabilização e o aproveitamento do tempo 

nas aulas de Educação Física é fundamental para que se consigam abordar os conteúdos 

previstos no Plano de Turma impedindo também que os “tempos mortos” sejam fator de 

comportamentos desviantes por parte dos alunos. 

 

 

4.1.3. Realização 

  

Todo o planeamento descrito no subcapítulo anterior tem como finalidade a sua realização, 

aula após aula colocando assim o planeamento em prática. 

Este é o momento “onde tudo se passa”, pode ser considerado um momento fundamental pois 

é aqui que existe realmente o processo de transmissão de informação/conhecimento do 

professor para o aluno e em que o aluno coloca em prática essa informação/conhecimento. 

Para além da planificação, a sua “bíblia” no que diz respeito ao processo de ensino-

aprendizagem, o professor tem que munir-se de um conjunto de ferramentas essenciais para 

tornar esse processo o mais eficaz possível e assim consiga atingir o (s) objetivo (s) da aula. O 

professor deve conhecer a turma, ter em conta as idades e características dos alunos, o meio 

envolvente pois tudo isto tem influência na abordagem que o professor deve ter para com os 

alunos em relação à matéria a abordar. 

Deve dominar prática e teoricamente aquilo que pretende transmitir (não no sentido de ser um 

atleta olímpico em todas as modalidades pois sabemos que isso seria o ideal, mas não é o 

possível) e adequá-lo à realidade em causa. Deve ainda apetrechar-se de competências 

pedagógicas e estratégias de ensino suficientes para conseguir “fazer-se perceber” por todos e 

diferentes alunos, adequar e ajustar as situações de ensino que não surtam um efeito tão 

desejado para atingir o objetivo. Criar e enriquecer as situações de ensino-aprendizagem para 

cativar os alunos e os manter motivados no seio da sua aula conseguindo assim mantê-los 

mais focados naquilo que é o objetivo principal. 
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Surge na “realização”, uma dificuldade que põe à prova a capacidade do professor em aplicar 

e ajustar as tarefas quando estas não se desenrolam da forma desejada (já mencionada 

anteriormente). Para os professores de Educação Física, esta capacidade surge como uma das 

características mais importantes e que apenas são trabalhadas no contexto prático. O que na 

teoria parece ser “perfeito”, na prática pode não correr assim de forma tão desejada. Ao longo 

do estágio essa necessidade de adaptação durante a aula foi constante por diversos motivos e é 

essa necessidade que nos faz crescer cada vez mais como profissionais no seio da docência da 

Educação Física. 

Carreiro da Costa (1995) salienta que o professor mais eficaz se caracteriza pela qualidade da 

instrução específica proporcionada procurando utilizar sintetizar toda a informação, apoiando 

a prática motora dos alunos com utilização do feedback específico e apropriado focado no 

aspeto “crítico” do desempenho. Distinguem-se também pela capacidade que revelam em 

gerir o tempo da aula disponibilizando mais tempo para a participação motora em situações 

específicas (relacionadas com os objetivos da aprendizagem) e por obter dos alunos um maior 

empenhamento motor e cognitivo durante as aulas. Assim, após a realização de cada aula, 

existiu sempre um momento de reflexão em conjunto com o professor cooperante no sentido 

de otimizar cada vez mais estes aspetos tornando-me mais capaz e eficaz aula após aula. Esta 

reflexão torna-se essencial no sentido de reiniciar o ciclo do planeamento com como 

referimos no subcapítulo anterior fazendo um balanço do grau de realização dos objetivos, o 

que ode e deve ser repetido e o que por algum motivo não deve fazer parte de um 

planeamento futuro. 

“Sem uma reflexão posterior acerca das aulas, sem uma avaliação crítica do próprio trabalho 

verifica-se imediatamente um retrocesso dos resultados em todos os aspetos do ensino: da 

aprendizagem, da docência, da sua planificação, preparação e realização.” (Bento, 1987; 

p.150) 

 

4.1.4. Avaliação 

 

O processo que envolve a avaliação em Educação Física tem-se modificado ao longo dos 

anos, em consequência das mudanças estruturais na sociedade, das alterações no 

comportamento humano, dos avanços tecnológicos, entre outros fatores. 



 
 

57 
 

A avaliação em Educação Física possui características e dificuldades comuns às demais 

disciplinas curriculares, mas também apresenta peculiaridades. Em primeiro lugar, a avaliação 

deve servir para problematizar a ação pedagógica, e não apenas para atribuir um conceito ao 

aluno. De acordo com estudos efetuados por Lüdke e Mediano, (1992; cit. Betti & Zuliani, 

2002; p.78), estes consideram que a avaliação implica as categorias: 

 

1. Totalidade (o processo de avaliação não deve ser isolado dos outros processos educativos); 

2. Mediação (existe um processo mediador entre a conduta observada do aluno e o conceito 

que lhe é atribuído, e); 

3. Contradição (os processos de avaliação disponíveis na maioria das escolas são ainda pobres 

em relação às abordagens metodológicas mais atuais). 

 

Avaliar em Educação é reconhecer, diagnosticar, desenvolver e valorizar a expressão 

individual, a cultura própria e a manifestação de afetividade, como um meio para a 

aprendizagem e formação integral do educando (Bratifische, 2003). 

“Os processos avaliativos incluem aspetos informais e formais, concretizados através da 

observação sistemática/assistemática e anotações sobre o interesse, participação e capacidade 

de cooperação do aluno, autoavaliação. Trabalhos e provas escritas, testes para avaliação 

qualitativa e quantitativa de habilidades e capacidades físicas, resolução de situações 

problemáticas propostas pelo professor, elaboração e apresentação de coreografias de dança, 

exercícios ginásticos ou táticas de desportos coletivos, etc.”(Betti & Zuliani, 2002; p.79). 

A forma de avaliação dos alunos decorreu tendo por base o Projeto Educação Física da Escola 

que tem como objetivo a uniformização dos critérios que os professores de Educação Física 

devem seguir (como já referimos anteriormente). Os instrumentos e exigências da avaliação 

procuram estar em sintonia com o nível de desenvolvimento dos alunos e o conteúdo 

efetivamente ministrado. No entanto, ao longo do ano, procurou-se que avaliação fosse 

efetuada mediante diferentes estratégias. 

Os alunos foram sujeitos a uma avaliação prática no final de cada modalidade sempre com 

data previamente combinada entre alunos e professores no sentido de encontrar sempre a 

melhor solução possível para ambos os intervenientes. No final de cada período, os alunos 
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foram sujeitos a uma avaliação escrita (com data igualmente combinada com a devida 

antecedência) que englobava a matéria das modalidades abordadas ao longo do período. É 

importante informar ao aluno quais são os momentos de avaliação formal, e quais aspetos 

serão avaliados para que o próprio tenha possibilidades de se preparar para o momento. 

No caso de o aluno estar impossibilitado de praticar atividade física ao longo de uma 

modalidade completa este realiza um trabalho escrito relativo à modalidade em causa e de 

acordo com as indicações do professor. 

Ao longo do ano, deparei-me com situações de impossibilidade da prática da Educação Física 

e nesses casos realizei o que se encontrava estipulado, um trabalho escrito. 

 

 

 

4.2. A Prática. O ensino dos diversos conteúdos 

 

Seguindo-me pelo estipulado no Projeto Educação Física da escola, procurei realizar um 

planeamento que satisfizesse tanto os conteúdos de cada modalidade como os apontamentos 

realizados nas avaliações diagnóstico das modalidades (após a avaliação diagnóstico, a 

estruturação dos conteúdos era ou não reformulada). 

Preocupei-me em abordar as modalidades coincidentes do 9ºA e do 2ºB em simultâneo (ou 

perto disso). Apesar da maioria dos conteúdos ser diferentes, as experiências obtidas em uma 

e outra turma ajudavam sempre a criar novos exercícios e a ter a matéria mais “fresca”. 

Os próximos subcapítulos apresentam por ordem as modalidades abordadas, uma reflexão 

crítica global daquilo que foi o processo de ensino/aprendizagem das modalidades tanto no 

9ºA como no 2ºB. 

 

4.2.1. 9ºA 

 

Andebol: 

Quando peguei na turma (meio do 2º Período), o que estava estipulado ser abordado era o 

Andebol, deste modo foi por esta modalidade que comecei.  
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Não havendo qualquer tipo de introdução de conteúdos, apenas exercitação, utilizei os 

espaços do pavilhão para realizar exercícios de “revisão”, e os espaços exteriores, onde havia 

mais espaço e era possível colocar mais grupos, para os jogos reduzidos condicionados. 

Utilizei várias formas de jogo e várias formas de rotação para obrigar os alunos a uma atenção 

redobrada, quer se encontrassem dentro ou fora do terreno do jogo, sempre com o foco no 

mesmo. 

Os alunos não corresponderam ao pedido, talvez por a modalidade não ser muito conhecida, e 

por diversas vezes tive de adaptar as aulas. Também devido ao elevado nível de desatenção 

dos alunos.  

Como o nível da turma não era o desejado, e uma vez que tinha diversas vezes de adaptar os 

exercícios, isso resultava em repetir-me várias vezes, dando (demasiadas) informações 

desnecessariamente, acabando por desperdiçar algum tempo de prática (aspeto que foi 

melhorando com o desenrolar das aulas e com a ambientação à turma). 

Apesar de me encontrar à vontade com a modalidade, derivado do fator anterior, a minha 

interação com os alunos ainda era reduzida, poucos feedbacks, poucas correções, pois 

encontrava-me mais focado naquilo que inicialmente considerava mais “importante”, cumprir 

os tempos, não haver falhas de material, etc. Uma vez mais, e com a ajuda do professor 

cooperante, esse aspeto foi melhorando de aula para aula, encontrando-me cada vez mais à 

vontade e cada vez mais predisposto à correção do exercício, quer individual, quer em grupo. 

 

4.2.2. 2ºB 
Futsal: 

Optei por iniciar este percurso com o futsal, modalidade teoricamente mais popular entre os 

alunos para conseguir compromete-los logo inicialmente com as tarefas (reflexões algo 

semelhantes visto que ambas foram abordadas na fase inicial do ano letivo). 

Não havendo qualquer tipo de introdução de conteúdos técnicos, atribui maior incidência aos 

aspetos táticos do jogo (princípios básicos de jogo). Iniciei com uma “revisão” rápida daquilo 

que os alunos já haviam adquirido em anos anteriores e posteriormente com a introdução dos 

princípios de jogo. Estes princípios táticos, normalmente eram abordados com um exercício 
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mais simplificado e um pouco “analítico” seguido de um exercício/jogo condicionado para 

que o aluno pudesse colocar em prática o princípio abordado. 

Utilizei várias formas de jogo e várias formas de rotação para obrigar os alunos a uma atenção 

redobrada, quer se encontrassem dentro ou fora do terreno do jogo, sempre com o foco no 

mesmo. 

Os alunos corresponderam e entrosaram-se relativamente bem com os exercícios quase não 

sendo necessário adaptações dos mesmos. Visto ser uma modalidade que a grande maioria 

dos alunos praticava com regularidade, sentiram-se um pouco como “um peixe na água” e 

obrigaram-me a uma atenção e cuidados redobrados na preparação dos exercícios (o que me 

também me obrigou a crescer e a superar-me). 

Como ainda me estava a ambientar ao sistema de ensino, sentia-me um pouco nervoso, nas 

primeiras aulas repetia-me várias vezes, dando (demasiadas) informações desnecessariamente, 

acabando por desperdiçar algum tempo de prática (aspeto que foi melhorando com o 

desenrolar das aulas e com a ambientação à turma). 

Apesar de me encontrar à vontade com a modalidade, derivado do fator anterior, a minha 

interação com os alunos era ainda reduzida, poucos feedbacks, poucas correções, pois 

encontrava-me mais focado naquilo que inicialmente considerava mais “importante”, cumprir 

os tempos, não haver falhas de material, etc. Uma vez mais, e com a ajuda do professor 

cooperante, esse aspeto foi melhorando de aula para aula, encontrando-me cada vez mais à 

vontade e cada vez mais predisposto à correção do exercício, quer individual, quer em grupo. 

 

Atletismo: 

As várias disciplinas do atletismo obrigaram a uma curta abordagem em termos temporais 

para cada uma delas. Esse tempo obrigou a que os alunos alternassem sempre numa constante 

introdução/exercitação/avaliação onde por vezes o espaço, o material e as condições 

atmosféricas não permitiram uma mais adequada aplicação de exercícios. Esta “obrigação” 

retirou, por vezes, algum tempo de prática aos alunos necessário para uma consolidação dos 

conteúdos. 

Procurei oferecer aulas igualmente ricas e diversificadas, quer em exercícios, quer em formas 

de trabalho usando e abusando do trabalho em circuito e por estações, manipulando o espaço 

e o material disponível de forma a conseguir colocar praticamente toda a turma a trabalhar, 
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mesmo que em disciplinas diferentes do Atletismo. Aqui, os exercícios mais lúdicos que 

preparei inicialmente não funcionaram, logo alterei a minha estratégia, passando a exercícios 

mais analíticos que procurassem uma maior exigência técnica e psicológica, acabando assim 

por resultar bem melhor.  

Sendo o Atletismo uma modalidade muito técnica tenho a consciência que podem ter ficado 

aspetos importantes por salientar aos alunos. Não me alarguei muito em questões 

regulamentares, no entanto como os espaços eram todos praticamente improvisados, penso 

que não teria grande relevância para o momento das aulas.  

Mais uma vez, um aspeto que considero ser fundamental e que os alunos não atribuíram 

grande relevância e que não consegui explorar de forma mais aprofundada, foram os 

exercícios mais analíticos de trabalho de técnica de corrida. Os alunos enfrentavam os 

exercícios propostos de forma demasiado ligeira, sem intensidade, e a sua falta de 

aproximação para com eles (“dificuldade psicológica” em os realizar) levava-os a que o 

realizassem apenas por realizar, não conseguido observar “utilidade” nos exercícios. 

Penso que a riqueza e a diversidade com que se pode abordar o atletismo funciona melhor 

com faixas etárias mais baixas, aqui, nesta faixa etária, necessitam de exercícios mais 

estimulantes fisicamente (pelo menos, com esta turma foi assim, necessito de pelo menos 

mais uma experiência a este nível para melhor poder responder a esta questão). 

 

Badminton: 

Modalidade totalmente diferente da abordada anteriormente, desporto de raqueta com rede e 

sem invasão de campo onde os alunos se encontravam pouco á vontade com a mesma. Sem 

grandes vivências com a modalidade até à data. 

Inicialmente dei especial importância aos deslocamentos (um dos aspetos que considero mais 

importante no badminton) com jogos de cooperação para poder provocar ambiente aos objetos 

e às formas de jogo para posteriormente introduzir a oposição. 

Na abordagem do badminton dei primazia ao jogo jogado (com diversas condicionantes) para 

que os alunos pudessem ter um maior tempo de prática. 
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Deveria ter explorado ainda mais (apesar de ter sido consideravelmente explorado) a questão 

dos deslocamentos (recolocações após o batimento para o campo adversário), fundamental no 

badminton que em jogo corrido se notava essa dificuldade dos alunos. 

É uma modalidade bastante interessante e que os alunos aprendem facilmente a gostar, no 

entanto o número de aulas disponíveis para esta não me permitiu grande margem de manobra. 

Natação: 

Modalidade totalmente diferente, em que usamos o meio aquático para a prática desportiva.  

Nesta modalidade, e pela diversidade de disciplinas, mais a diferença entre os alunos que 

conseguem e os que não conseguem nadar, tive de explorar e aproveitar cada segundo da aula 

para poder ter todos os alunos em prática.  

Devido a ser uma modalidade em que nem todos estavam a vontade de fazer, tive de dividir a 

turma em 2: os que sabem e os que não-sabem nadar, deste modo em foquei-me nos alunos 

que não sabiam nadar, para poderem tirar o maior partido das aulas, adaptei as mesmas 

também.  

Os que sabem nadar, fazia um plano de aula por pista, para que estes estivessem sempre em 

atividade, e pudessem explorar todas as disciplinas. 

Dei sempre nos finais de aulas um tempinho para que os alunos explorassem modalidades 

como: Polo aquático; Basquetebol aquático.  

É uma modalidade bastante interessante e que os alunos aprendem facilmente a gostar, no 

entanto o número de aulas disponíveis para esta não me permitiu grande margem de manobra. 

 

4.2.3. Apreciação global 
Acabando de descrever os parágrafos anteriores, deparo-me inconscientemente, que à medida 

que fui analisando e refletindo sobre as modalidades, cada vez mais havia a escrever, cada vez 

mais havia a criticar (positiva e negativamente) e cada vez mais encontrava aspetos a 

ressalvar para trabalhos futuros. O resultado desta apreciação prende-se no facto de cada vez 

me sentir mais à vontade e entrosado com o sistema de ensino, adotando a forma de ensinar 

mais adequada para melhor chegar aos alunos. 
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Facto igualmente curioso, quando me sentia menos preparado ou não tão à vontade com a 

modalidade a abordar “em seguida”, através da pesquisa, discussão com colegas da área e 

com professores acabava sempre por atingir resultados tão ou mais positivos do que 

previamente esperava. Com vontade em aprender e em estar mais por dentro do assunto (e 

consequentemente o receio em fracassar) “obrigava-me” a que a preparação da modalidade 

ocorresse de forma ainda mais concentrada, preocupada e empenhada. 

Como em tudo na vida, existiram modalidades que me deram mais prazer abordar do que 

outras e em que os resultados surgiram de forma mais ou menos natural. 

Com a apreciação efetuada às várias modalidades, refletindo criticamente sobre aquilo que foi 

a abordagem de cada modalidade, consigo perceber as estratégias que foram mais e menos 

apropriadas à situação em causa e ajustá-las quando necessário num futuro próximo. Todo 

este documento que estou a construir ajudar-me-á a realizar um trabalho futuro cada vez 

melhor que o anterior para assim me conseguir superar a cada aula, a cada unidade, a cada ano 

letivo, desde que tenha sempre em mente uma atitude crítica, reflexiva e consciente no que diz 

respeito ao meu trabalho e aos meus colegas de profissão. 

Incontornavelmente, à medida que vamos adquirindo experiência (no meu caso a ainda 

pouca), existem cada vez mais aspetos a reter, correções a fazer, aspetos a melhorar, sempre 

no sentido de aperfeiçoar a prática docente de forma sistemática. 

 

4.3. Outras atividades realizadas 

Para além do estágio realizado, realizei a Ação de Informação “Leis de Jogo e Arbitragem na 

Atualidade” no dia 16 de Fevereiro das 10.30 às 12.00. 

A importância do conhecimento competente das metodologias de ensino, tanto para 

professores como para alunos parte também pelo saber das regras das modalidades, neste caso 

do Futsal/Futebol.  

Para os alunos, poderá ajudar a corrigir erros e a refletir sobre os seus próprios atos. 

Esta ação de informação pretendia sobretudo passar os ideais de conhecimento das novas 

regras do futebol, de todas as leis que existem no futebol e futsal, e mostrar a dificuldade da 

arbitragem de hoje em dia, através das agressões e corrupção no futebol/futsal.  
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Esta Ação de Informação realizou-se por eu próprio ser árbitro e assim também transmite toda 

a minha curta experiência. 

Foi muito aderida tanto por professores como por alunos, e resultou numa experiencia muito 

positiva.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

5. REFLEXÃO FINAL 

 
5. REFLEXÃO FINAL 

 

Ao longo de todo este tempo, o Mestrado em Ensino da Educação Física no Básico e 

Secundário, e em especial a PES proporcionaram-me um crescimento mental, emocional e 

profissional enorme. Não só pelos sucessos que me proporcionou como também pelos 

(menores) sucessos que atingi. 

Nem tudo correu da melhor forma, ou melhor, da forma como eu desejava, mas em tudo o que 

decorreu, eu consigo tirar as devidas ilações, e são essas ilações que me fazem fazer a 

distinção daquilo que correu melhor e daquilo que poderia ter decorrido melhor. 
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Este documento “transcreve” precisamente essa reflexão, para que num futuro próximo 

surjam novos problemas a serem resolvidos, mas que os problemas que hoje/ontem o foram, 

daqui para a frente os deixaram de ser. Porque errar é humano e é normal, mas é com o erro 

que se deve aprender e evoluir como pessoa e como profissional. 

Terminada a minha primeira experiência no seio da docência da Educação Física, terminando 

igualmente a construção deste documento, são várias as críticas, os reparos, as observações 

que consigo retirar naquela que foi a experimentação mais trabalhada, mais exigente, mais 

produtiva e mais inacabada de toda a minha vida, pessoal e estreita vida profissional. 

Termino esta etapa da minha vida com uma vultosa vontade de começar tudo de novo, com 

um sentimento de que estou preparado para iniciar a minha atividade profissional agora 

findada (no papel) a minha vida académica. Sim, apenas no papel porque na prática, e graças 

a tudo o que me foi proporcionado ao longo deste tempo de mestrado tenho ciente que não 

passo de uma criança (no sentido profissional). Criança que vai evoluir continuando a 

experimentar, a errar, continuando a emendar, a improvisar, continuando a enriquecer o meu 

conhecimento no sentido de formar a minha própria experiência profissional, coadjuvado com 

toda a envolvência que acarreta o sistema educativo. 

Começo por referir o valioso contributo de todos os professores com os quais contatei (tanto 

no primeiro ano, mais teórico, como no segundo ano, na envolvência da profissão em 

contexto real), foram eles os principais responsáveis na evolução do meu trabalho e de tudo o 

que foi conseguido produzir. 

Por maior e melhor que seja a quantidade e qualidade da teoria e pedagogia, só a inserção do 

estagiário num real contexto do exercício da profissão, consegue criar o ambiente e as 

dificuldades caraterísticas da profissão, tão rica quanto imprevisível como é o ensino da 

Educação Física. Só assim se consegue perceber o quão importante é o período em que nos 

encontramos sob a PES. 

A ideia de que “ser-se professor” é apenas aquele agente de ensino que se apresenta na aula à 

data marcada para transmitir a informação aos alunos e que terminada a aula termina a sua 

função é já passado. Hoje em dia, o professor é aquele que precisa perceber o contexto e a 

cultura onde está inserido para poder adaptar as suas práticas, precisa de ter conhecimento 

sobre o que é a gestão escolar, acarretar e assumir as exigências e os encargos que uma 



 
 

66 
 

direção de turma, um departamento de Educação Física, uma coordenação do Desporto 

Escolar, entre outros, exigem a um professor. 

O contato com os pais e encarregados de educação dos alunos, saber ouvir e perceber 

individualidades e as dificuldades dos alunos (que por vezes podem surgir não da escola ou do 

sistema de ensino, mas das relações com a família e/ou os colegas), saber e conseguir motivar 

os alunos no sentido de os fazer crescer ao nível do conhecimento como também ao nível da 

formação pessoal. Saber gerir conflitos, adaptar-se as condições existentes, separar o lado 

emocional do lado profissional. 

Tudo foi, em parte, proporcionado pela PES que em teoria não é possível de se conseguir 

experienciar, tão ou mais importante do que é saber ensinar o aluno a rematar à baliza ou a 

jogar em equipa. 

Esta experiência instalou em mim um sentido pragmático e reflexivo de todas as práticas 

utilizadas, quer no contacto direto com os alunos quer no contacto com todos os profissionais 

da área que até então eu não atribuía a devida importância. Essa reflexão permite-nos a 

possibilidade de construir novos conhecimentos, que, com certeza, serão reinvestidos 

novamente na ação do “educar” e transmitir o conhecimento ao aluno. Um profissional 

reflexivo não se limita ao que aprendeu até então, procura adaptar-se constantemente às novas 

realidades, às novas necessidades de forma a tornar-se um profissional cada vez mais 

competente no exercício da sua profissão. 

A experiência, decerto, assume um peso muito relevante, no entanto de pouco serve se nos 

limitamos apenas ao que outrora nos foi ensinado. É essencial que o professor consiga 

conjugar os vários fatores e trabalhar sobre uma base de equilíbrio e constante 

avaliação/reflexão. 

Procurei inserir-me ao máximo dentro do contexto escolar e no exercício da profissão. Inserir-

me nas ofertas desportivas relacionadas com a atividade física e promoção de estilos de vida 

saudáveis que a comunidade escolar e os seus profissionais proporcionam/proporcionaram aos 

seus alunos enquanto decorreu o meu estágio. 

Inseri-me também e de bom agrado no Desporto Escolar, onde explorei bastante a minha 

sabedoria sobre a Ginástica Acrobática e aprendi bastante, tanto com os alunos, como nos 

encontros de Desporto Escolar. 
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O contacto com os alunos, dentro e fora das aulas decorreu sempre num clima positivo e 

favorável. Por vezes, a vontade e exigência dos alunos para consigo mesmos, obrigou- me a 

melhorar ainda mais e melhor o meu trabalho relativamente à área/modalidade em causa, 

resultando crescimento e evolução mútuos. Estratégias de ensino, metodologias, novas 

práticas, formas de “controlar” as ações e comportamentos dos alunos, o alcance dos objetivos 

propostos, todos estes aspetos foram possíveis graças ao contacto e ao ambiente que foram 

criados no seio da sala de aula. 

Procurei sempre o incentivo às boas práticas e à adoção de estilos de vida saudáveis, 

estimulando os alunos à participação em atividades físicas proporcionadas pela escola e não 

só. Para isso, e no sentido de melhor me fazer compreender em tudo o que foi abordado nas 

aulas de Educação Física, procurei igualmente uma adaptação aos alunos, com o objetivo de 

transmitir a informação de forma mais direta e compreensiva tentando criar um clima mais 

positivo e favorável à aprendizagem (isto sempre que possível, pois também surgiram 

situações em que adotei uma postura mais fria e intransigente quando o entendi necessário). 

Todas as ações de planeamento foram preparadas atempadamente, quer a longo médio e curto 

prazo, para que pudessem ser realizados os devidos ajustes quando revistas (principalmente) 

pelo professor cooperante e/ou pelo professor orientador. Tive o especial cuidado de respeitar 

dentro do possível as observações indicadas pelo Plano Nacional Educação Física, no entanto, 

o verdadeiro documento de orientação foi o Projeto Educação Física da Escola Secundária 

Prof. Dr. Flávio F. Pinto Resende redigido e organizado pelo grupo de Educação Física da 

escola. Apesar de estarem igualmente em conformidade com o Plano Nacional Educação 

Física, adotaram uma forma de trabalho algo diferente seguida por todos os professores de 

Educação Física da escola. 

Ao conseguir conhecer agora melhor uma das muitas realidades que poderei encontrar daqui 

em diante fiquei ainda mais consciente de que há uma necessidade urgente em adaptar os 

objetivos do Plano Nacional Educação Física (sim, o último reajustamento foi realizado em 

2001) à realidade das escolas em Portugal, à realidade da cultura portuguesa e ao sentido e 

importância da Educação Física para os alunos. 

Há já um sentido de adaptação por parte das instituições de ensino que “oferecem” creditação 

e base para o exercício da Educação Física na escola que não está a ser acompanhada de igual 

forma por parte de quem tutela a Educação Física em Portugal. Isto fará com que os “novos 
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paradigmas” criados no seio da formação inicial percam a sua força quando confrontados com 

a realidade escolar de hoje fazendo com que essa motivação se esmoreça a cada ano que 

passa. 

As dificuldades que foram surgindo ao longo da PES foram várias e já referidas nos diversos 

capítulos do documento, no entanto saliento, após a adaptação inicial à “rotina” de ensino a 

avaliação dos alunos, representando a sua prestação numa escala. 

Foi possivelmente a maior dificuldade (devido à falta de rotina) que encontrei e mais difícil de 

ultrapassar. Apesar de me encontrar já mais à vontade, confesso que continua a ser um aspeto 

delicado a tratar e que terá que ser ainda mais trabalhado. 

Toda esta aventura permitiu-me a concretização do sonho, o exercício da docência, deixa me 

marcas positivas, em tudo aquilo em que estive envolvido e em todas as experiências 

realizadas. 

A escolha e variação de exercícios, formas de trabalho, criação de objetivos e motivações 

mais individuais poderão e ajudarão com certeza a manter/elevar a motivação dos alunos, 

porém, não parte apenas do professor, terá que existir por parte do aluno um certo grau de 

motivação e entrega. 

Em última instância e por tudo o que este Mestrado, respetiva PES e construção deste 

documento me proporcionaram, como pessoa e futuro profissional, importa ressalvar a 

evolução nas várias áreas do ensino da Educação Física. Pelas dificuldades que consegui 

superar com maior ou menor “facilidade”, considero ter sido uma experiência muito positiva e 

acima de tudo, muito produtiva e que me conseguiu apetrechar de ferramentas capazes de 

exercer a profissão de forma dedicada e empenhada. Com alegria e todos os sentimentos que a 

atividade física de forma estruturada e acompanhada, dentro ou fora de campo, com espírito 

de sacrifício e a respetiva compensação final, consegue proporcionar a todos os intervenientes 

da área da Educação Física, desde o professor ao aluno. 
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7.1.Cartaz da Ação de Informação “Leis de Jogo e Arbitragem na Atualidade”  
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7.2. Questionário usado no estudo de turma:  

 

 

Questionário 
Este questionário foi realizado no âmbito do mestrado em ensino de 

educação física nos ensinos básico e secundário pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, onde foi proposto a elaboração de um estudo de 

turma para integrar no relatório de estágio . 

Numa posterior análise de dados será garantido o anonimato e 

confidencialidade de todos os participantes assim como de todos os dados. 

É objetivo deste questionário analisar algumas características da turma no 

contexto escolar e na educação física. 

 

 

Por favor responda de acordo com as suas características (com X nas 

respostas fechadas e escrito nas respostas abertas). 
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1. Identificação e informação pessoal. 
 

1.1. Nome:  
 

1.2. Género: F M 
 

1.3. Data de Nascimento:   
 

1.4. Ano:   1.5. Turma:   
 

 

1.6. Já reprovou algum ano? Sim. Qual?   Não 
 

1.7. Qual  o  seu  agregado  familiar  (quem  vive  em  sua  casa)?: 
 

 

 

 

 

1.8. Qual o seu meio de  transporte para a

escola?: Transporte escolar:  Viatura 

própria: 
Outra:   
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1.9. Tem algum tipo de problema de saúde?: Não 

Sim. Qual:    
 

 

 

 

 

2. Contexto escolar e Prática desportiva. 
 

2.1. Qual a nota obtida a Educação Física no ano anterior?:   
 

2.2. Enumera as três disciplinas que MAIS gostas?: 

1º:   

2º:   

3º:   

 

2.3. Enumera as três disciplinas que MENOS gostas?: 

1º:   
2º:   

3º:   

 

2.4. Qual o desporto lecionado na escola que MAIS gostas?: 

 

 

2.5. Qual o desporto lecionado na escola que MENOS gostas?: 

 

 

2.6. Já praticou ou pratica algum desporto escolar? Sim  Não 

Se respondeu sim, Qual?   

 

2.7. Pratica alguma atividade extra-curricular? Sim  Não 

Se respondeu sim, Qual?  _ 

 

2.8. Já praticou algum desporto?:  Sim Não 
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Se respondeu sim, Quais?   
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2.9. Atualmente pratica algum desporto?  Sim Não Se respondeu SIM, Qual?    

 

Se respondeu NÃO, pratica alguma atividade física? 

Sim Não 

Se respondeu sim, em que contexto?    

 

2.10. Semanalmente quantas horas dedicam ao 

desporto ou atividade física?:   
 

 

 

 

Obrigado 

 


