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Resumo 

O presente relatório visa, de um modo descritivo e reflexivo, documentar todas as vivências e 

aprendizagens desenvolvidas e adquiridas ao longo deste Estágio Curricular. Deste modo, serão 

apresentados os vários objetivos propostos no início e ao longo do ano, bem como as 

dificuldades, estratégias pedagógicas, metas atingidas e as reflexões resultantes de todo o 

processo de evolução e formação, enquanto professor-estagiário.  

O presente relatório caracteriza-se, também, pela exposição dos acontecimentos ocorridos 

durante o estágio curricular, unidade curricular inserida no ciclo de estudos conducente ao grau 

de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade Trás-

Os-Montes e Alto Douro. 

O estágio curricular procedeu-se na cidade de Barcelos, na Escola Secundária de Barcelinhos, 

com a turma 12ºE. Este decorreu com a supervisão e orientação de dois professores, um professor 

orientador e um professor supervisor. 

Neste relatório será possível verificar todo o processo envolvido na elaboração do ano letivo, 

assim como, o envolvimento do estagiário no seio educativo da presente escola.  

 

Palavras chave: Educação física, estágio curricular, ensino-aprendizagem, prática 

pedagógica.  
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Abstract 

The present report aims, in a descriptive and reflective way, to document all the experiences and 

learnings acquired and developed throughout the Curricular Internship. This way, it’s intended to 

disclose the objectives proposed at the beginning and throughout the year, as well as the 

difficulties, pedagogical strategies, goals achieved and the reflections resulting from the entire 

process of evolution and formation, acquired as a trainee teacher. 

This report is also characterized by an exposition of the events that occurred during the curricular 

internship. A curricular unit inserted in the cycle of studies leading to the Master's Degree in 

Physical Education Teaching in Basic and Secondary Education of the University Trás-Os-

Montes e Alto Douro. 

The internship was held in Barcelos, at the Escola Secundária de Barcelinhos, with class 12ºE. It 

was supervised by two teachers, a mentoring teacher and a supervising teacher. 

In this report it will be possible to verify the whole process involving the elaboration of the 

school year, as well as the involvement of the trainee in the educational context of the school. 

 

Keywords: Physical education, curricular internship, teaching-learning, pedagogical 

practice. 
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1. Introdução 

O relatório de estágio constitui-se como um documento explicativo e pessoal, elaborado no 

âmbito do estágio curricular (EC), unidade curricular do ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade Trás-

Os-Montes e Alto Douro. 

O estágio curricular revela-se como o culminar de apenas mais uma etapa, pois, estamos em 

constante formação ao longo de toda a nossa vida. Durante esta etapa pretende-se que o estudante 

estagiário (EE) tenha a seu cargo uma turma, sob orientação e responsabilidade de um professor 

orientador (PO) da universidade, e de um professor supervisor (PS) na escola, de modo a 

desenvolver as suas competências em contexto real, de acordo com o processo ensino-

aprendizagem. O EC “oferece aos futuros professores a oportunidade de emergir na cultura 

escolar nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, 

costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir daquela comunidade 

específica” (Batista & Queirós, 2013). No EC, o EE tem, pela primeira vez, a possibilidade de 

implementar os seus conhecimentos, tanto práticos como teóricos, num contexto real que 

caracteriza uma instituição de ensino.  

Desta forma, o EC foi desenvolvido no ano letivo de 2016/2017 na Escola Secundária de 

Barcelinhos, pertencente ao concelho de Barcelos e ao distrito de Braga, tendo a cargo a turma E 

do 12º ano de escolaridade do curso de Línguas e Humanidades. Não havendo mais colegas de 

universidade presentes na escola a realizar o EC, não foi possível criar um núcleo de estágio onde 

permitiria a troca de ideias e de interajuda entre os intervenientes do EC, havendo somente a 

supervisão do professor José Carlos Cruz (professor da escola) e a orientação da professora Ágata 

Aranha (professora da universidade). 

Com a elaboração deste relatório, pretende-se refletir sobre o ano letivo, desde as expectativas 

iniciais à realidade do estágio, mas acima de tudo refletir acerca da capacidade de lecionar e do 

desenvolvimento das competências nas diversas áreas, para assim ter presente os aspetos que 

devem ser melhorados, de forma a que no futuro consiga tornar-me num excelente professor. 

No sentido de dar cumprimento aos objetivos do presente estudo, este trabalho será organizado 

em quatro partes: 1) Introdução; 2) Enquadramento Pessoal; 3) Enquadramento Institucional; 4) 
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Enriquecimento Operacional. Por fim, serão apresentadas as conclusões e reflexões finais.  
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1 Reflexão autobiográfica 

Nos últimos tempos, a sociedade tem enfrentado grandes mudanças e juntamente com ela, a 

educação, que não se consegue dissociar. Neste sentido, e fazendo face a estas mudanças, o corpo 

docente tem de atuar de maneira a melhorar as práticas e consequentemente o progresso das 

aprendizagens dos alunos.  

O agente educativo necessita, para realizar a sua tarefa educativa, de estar imbuído de 

determinadas características que lhe garantam a possibilidade de, respeitando os outros, 

“ensinar”, as quais são, normalmente, referenciadas como “autoridade moral”: “(...) ser 

educador obriga a um modo particular de ser e estar, obriga a uma autonomia moral. 

 (Estrela, 1997, p.164, citada por Torres, Mouta & Meneses, 2003)  

A profissão de professor é difícil e complexa. O professor tem de estar preparado para a 

diversidade, para a incerteza da ação pedagógica e para as situações profissionais que tem de 

enfrentar. É uma profissão que exige muito mais que simples saberes, onde o professor não se 

limita a transmitir um conteúdo programático, mas contribui para a formação integral de pessoas.  

Portanto, para responder às exigências da profissão, requer-se do professor capacidades que 

ultrapassam as dimensões profissionais e recaem nas dimensões pessoais. Cunha (1989) diz que 

“a história de vida de cada professor é própria e única, não havendo dados que permitem 

generalização a não ser de que a experiência de vida é fundamental no encaminhamento das 

pessoas”. Por conseguinte, o professor é uma pessoa, com uma identidade, com uma história de 

vida, com valores, com uma cultura, e ainda com uma formação individual resultado de um longo 

processo partilhado de construção teórica e prática, num vaivém de interação entre investigação e 

ação, formando a sua identidade pessoal. De facto, o que somos hoje reflete o nosso percurso de 

vida. Significa que independentemente das semelhanças em termos de identidade profissional, 

cada professor desenvolve o seu próprio modus operandi, modo de ser e de atuar no seu espaço e 

nas diversas situações com que se depara, de acordo com a sua maneira de ser professor. Daí a 

impossibilidade da dissociação das dimensões pessoais e profissionais. É visível a influência que 

o “eu” pessoal exerce na atuação do “eu” profissional e vice-versa, visto que, segundo Cury 
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(2003), “o passado é um grande alicerce para edificarmos nossas experiências”, concluindo que 

ser professor é uma profissão que se define basicamente a partir de referências pessoais e não 

apenas em matrizes científicas ou pedagógicas. Desta forma, toda educação formal e informal 

que se processa no decorrer da vida, é fundamental para o desenrolar de toda a caminhada a 

percorrer, bem como para desencadear pistas para repensar a respeito da identidade presente 

levando a projetos positivos e enriquecedores no futuro. Desta forma, a construção do “eu” de 

cada professor tem sempre subjacente uma história de vida com momentos de grande importância 

e de socialização que contribuem para compreender a atuação do próprio como profissional.  

Há assim a necessidade dos professores passarem pelo processo identitário, na construção 

interativa da identidade pessoal e da identidade profissional, estruturada através do seu espaço e 

liberdade. É necessário organizar um conhecimento pessoal no interior do conhecimento 

profissional e encontrar o sentido de uma profissão que não se resume apenas a uma matriz 

técnica ou científica. É fundamental o professor ter este entendimento, adquirindo práticas de 

auto-formação, atuando no processo de reflexão sobre si e o seu percurso de vida, para que cada 

um alcance uma maior consciência do seu trabalho, na conquista de uma identidade profissional.  

Em suma, sendo o ato de ensinar um processo de interação entre pessoas, o professor deve estar 

consciente das suas atitudes pessoais e da sua influência no processo ensino-aprendizagem 

(Ribeiro, 1989). Daí ser essencial a construção de uma segura identidade pessoal e profissional, 

auto-refletindo para que compreenda o seu “eu” e todo o nosso percurso de vida, dando sentido à 

ação.  

2.1.1 O meu percurso 

O meu nome é José Gonçalo Oliveira, tenho 25 anos, nasci a 23 de Maio de 1992 e resido em 

Barcelos (distrito de Braga). Neste momento, frequento o 2º ano do 2º ciclo em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, na Universidade Trás-Os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) e, atualmente, sou estagiário na Escola Secundária de Barcelinhos (ESB).  

O meu percurso escolar iniciou-se, à semelhança de muitas crianças, na pré-escola. Foi na pré-

escola que dei os primeiros passos no mundo da educação, e aqui descobri que tinha todo um 

mundo de descobertas à porta. Mais tarde, frequentei a escola primária de Vila Boa até ao 4º ano 

de escolaridade. O 2º e 3º ciclo foram frequentados no Colégio Didálvi onde tive o prazer de 
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frequentar vários clubes desportivos, desde a Equitação ao Ténis. Estes clubes que frequentei 

durante o meu tempo livre fizeram-me ganhar o gosto pela prática desportiva e pela vontade de 

estar constantemente ativo, onde o ambiente era propício à aprendizagem, mas também à 

confraternização e diversão com todos os meus amigos inseridos no mesmo contexto. O desporto 

foi desde cedo a minha motivação, aquilo que me movia e que realmente me fazia sentir bem. As 

aulas de Educação Física (EF) eram, claro está, as minhas preferidas. Ali sentia-me um peixe na 

água e o tempo parecia passar a voar.  

Como tal, assim que chegou a altura de traçar o meu destino, optei por ingressar no curso de 

Educação Física e Desporto Escolar. Ao ser admitido na UTAD, senti uma sensação de certeza, 

de que seria por aqui o caminho, e hoje, cada vez mais perto de concluir este curso, sinto que 

faria esta escolha uma vez mais, sem a mínima hesitação. Os três primeiros anos foram muito 

enriquecedores, adquiri imenso conhecimento e experiências variadas tanto dos meus professores 

(todos eles com uma bagagem incrível nesta área), como dos meus colegas, sendo-me permitido 

olhar para o ensino de várias perspectivas. Seguiu-se o momento de escolha do mestrado a 

ingressar. Mais uma vez o caminho tornou-se óbvio, o ensino, a grande razão pela qual tinha 

optado pela UTAD. O primeiro ano foi concluído com sucesso, apesar de ter sido extremamente 

cansativo. E aqui estou agora, a ser estagiário numa escola secundária e a ver ser concretizada 

umas das minhas maiores vocações, a de ser professor. Segundo o livro “O ensino da Educação 

Física”, vocação significa “propensão interna para a profissão, vontade de segui-la” (Hurtado, 

1988). Esta é, sem dúvida, “a etapa” das etapas. Aquela que evidencia que o fim está próximo e 

aquela que mais instrumentos nos vai dar para que daqui a poucos meses possa ingressar no 

mercado de trabalho. Todas estas vivências têm vindo a construir a pessoa que sou. Descrevo-me 

como um rapaz extrovertido, divertido, com um grande sentido de responsabilidade e 

organização. Considero-me uma pessoa tranquila e calma, características que abonam a meu 

favor, dada a complexidade desta profissão. A imprevisibilidade, assim como as situações de 

trabalho adversas, são características que descrevem este cargo de professor, porém estou 

mentalizado para a ocorrência constante destes acontecimentos no dia-a-dia. Adoro a escola e 

acredito no desporto como um meio para educar as crianças e jovens. Encaro a EF como uma 

profissão perfeita. Competência é a palavra que mais utilizo no quotidiano. É como um lema, 

uma máxima a seguir. Penso que todas as vivências mais recentes do meu passado serão úteis 

nesta fase e como tal, tentarei dar o meu melhor no desempenho deste papel, o de ser professor.  
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2.2 Expectativas Iniciais 

Desde cedo encarámos o estágio como o culminar de uma etapa, considerando este o local e o 

momento ideal para adquirir competências e aprendizagens ricas em experiências e vivências do 

contexto. 

Desta forma, adotámos uma postura e um pensamento aberto, bem como disponibilidade para 

aprender, de modo a adquirir ferramentas que me ajudassem a responder às diversas situações, 

munindo-me de autonomia e responsabilidade. 

É certo também que o mais importante era conseguir responder adequadamente e ter destreza 

para resolver eventuais problemas, pois tinha a perfeita noção que no futuro, não teria  nem PS 

nem PO para me auxiliar. Assim, o nosso objetivo era responder de forma eficiente e eficaz, 

conseguindo adquirir competências de docência, sendo capaz de lecionar uma turma sem 

dificuldades dentro do processo ensino-aprendizagem.  

Tinha como objetivo, criar um bom relacionamento com todos os intervenientes da minha ação 

educativa, desde os professores aos auxiliares da ação educativa, mas principalmente com o PS 

pois era importante conseguir uma boa relação de trabalho, de transmissão de conhecimentos e 

experiências para assim facilitar o nosso trabalho. 

Na perspectiva do relacionamento com os alunos, pretendia criar uma boa ligação com eles, onde 

predominasse o respeito mútuo e a dedicação ao longo das aulas, de forma a que o nosso local de 

trabalho se tornasse num lugar ideal de troca de conhecimentos, criando assim um ambiente 

propício não só ao trabalho, mas à aprendizagem. O objetivo era que os alunos adquirissem 

competências, tanto a nível motor como a nível cognitivo, que retirassem prazer e satisfação pela 

prática desportiva e que conseguissem perceber o quão importante e crucial são os benefícios da 

atividade física para o nosso bem-estar e para uma boa saúde física e mental. Tentámos, 

inclusive, passar a nossa paixão pelo o desporto, com o objetivo de cativar e incentivar a pratica 

desportiva fora do contexto escolar. Em relação à nossa prestação, sabia que esta seria a última 

fase em que nos era permitido errar, e estávamos conscientes de que tal podia acontecer dada a 

nossa inexperiência. No entanto, sabíamos que seria com estes erros que nos iriamos tornar mais 

capazes e mais autónomos. As condições para ter um bom estágio estavam reunidas, desde o PS, 

o PO, até aos próprios recursos da escola, e, como tal, o sucesso só dependia de nós. E 
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pretendíamos alcançá-lo. Comprometemo-nos a colocar em prática as ferramentas que tínhamos 

adquirido até agora, e perante novos desafios, assumir uma posição de procura e construção 

contínua. Só assim iriamos ser o professor que idealizámos ser quando decidimos entrar neste 

curso.  

Desejámos no final do EC, em primeiro lugar, sentir que fomos capazes de transmitir o 

conhecimento aos nossos alunos e, consequentemente, que eles foram capazes de aprender. Como 

refere Hurtado (1988), “o professor de Educação Física deve criar situações de aprendizagem e 

experiências sempre novas, mais ricas e mais amplas, desenvolvendo cada vez mais a própria 

experiência dos alunos a fim de que eles se enriqueçam humana e tecnicamente”.  

3. Enquadramento Institucional 

3.1 Breve Contextualização do Estágio Curricular 

Segundo Matos (2014), “o objetivo do EC assenta na integração no exercício da vida profissional 

de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão”.  

Este EC entende-se “como um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa interpretação atual da 

relação teoria prática e contextualizando o conhecimento no espaço escolar” (Matos 2014).  

Para nós, o EC é dos elementos mais importantes no nosso processo de formação inicial. 

Classifico este ano de estágio como um período de descoberta da profissão. Apesar de ser uma 

descoberta guiada e acompanhada de perto pelo professor supervisor e orientador, são muitas as 

dúvidas e as incertezas que nos torturaram ao longo deste percurso. E “é nos contextos de ensino 

reais, em contato diário com professores experientes, que os futuros professores potenciam a 

atividade do professor” (Batista, 2013).  

O EC foi, basicamente, o momento em que todas as competências que adquirimos ao longo das 

nossas etapas de formação foram operacionalizadas no terreno. Fazia sentido aplicar todas as 

nossas capacidades, testá-las, alterá-las, inová-las e eliminá-las até se for necessário. Tínhamos a 

plena noção que o que aprendemos até ao ano de estágio podia não ser o ideal, e o estágio iria 
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permitir desenvolver novas competências e estudar novas possibilidades.  

O EC é a situação chave fundamental no final da aprendizagem de qualquer profissão como 

refere Ribeiro da Silva (2014), “o Estágio Curricular é um momento fundamental na formação 

profissional dos jovens professores pelo que, muito dos alunos estagiários, vêm este momento 

como o mais significante de todo o processo formativo”.  

3.2 Ser Professor 

“O professor medíocre conta. O bom professor explica. O professor superior demonstra. O 

grande professor inspira” (William Ward). 

Antes de mais quero dizer que o docente é visto como mais um funcionário público, que cumpre 

ordens do poder central ou reivindica direitos através dos seus representantes, os sindicatos, que 

cada vez vão tendo menos poder. Na sociedade em que vivemos, o funcionário público é visto 

como um “sugador” de dinheiro público, sendo conotado como algo de negativo para o estado. 

Ora, a profissão docente deveria ser considerada das mais importantes funções sociais, pelo seu 

papel na sociedade, mas a sua relevância, hoje em dia, está muito degradada. Já foi uma profissão 

de prestigio, atraente, em que o professor era posto num pedestal, era o detentor do saber. Posto 

isto, tenho que enaltecer o verdadeiro significado de ser professor. 

Ser professor, é ser uma pessoa que procura sistematicamente desenvolver novas formas de atuar, 

acompanhar os ideais atuais com a aquisição de novos conhecimentos, no sentido de melhorar e 

ajustar a sua atividade aos alunos. Depois de toda a formação, o professor continua a aprender, 

nunca deixando o papel de aluno de parte. 

Além de tudo o que lhe está inerente durante a formação, em primeiro lugar, o professor aprende 

a ser professor pela vivência enquanto aluno, observando os seus professores. 

Segundo Grahan Bell, “Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os 

outros já foram”. Daí, na tentativa de ser melhor, vemos o que queremos e como queremos fazer, 

atuando no que acreditamos ser melhor e mais eficaz. 

O processo de reflexão deve acompanhar o professor, refletindo constantemente sobre tudo, sobre 

todos os momentos, todo o trabalho, sempre com o intuito de chegar ao que Zeichner (1993 

afirma, que “ser reflexivo é uma maneira de ser professor” ou como cita Shulman (1986), “a 
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reflexão é o processo pelo qual o professor aprende a experiência”. Desta forma, a par do 

exercício, da prática e da capacidade de reflexão, tornamo-nos observadores ativos de nós 

mesmos, para monitorizamos e melhorarmos a qualidade do nosso trabalho. 

Cunha (2008), assegura que cada professor deverá ter a capacidade de desenvolver o seu próprio 

quadro interpretativo sobre o ato educativo, resultado de uma reflexão sistemática e 

fundamentada acerca do significado das experiências práticas e das técnicas educativas baseadas 

na investigação. 

Em suma, ser professor é algo único, onde o conhecimento, a prática, a observação e reflexão 

caminham lado a lado na tentativa de alcançar a competência e a realização. 

3.3 Escola (breve caracterização geral) 

“Tenha em mente que tudo que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Receba 

essa herança, honre-a, acrescente a ela e, um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus filhos” 

(Albert Einstein). 

Foi a partir do século XVII que a escola surgiu “como instituição, nos moldes em que a 

conhecemos atualmente. Portanto, o aparecimento desta instituição está inteiramente ligado ao 

desenvolvimento do capitalismo” (Coimbra, 1989). Após a revolução industrial, o estado assumiu 

a instituição escola e passou a ensinar-se a todos como se fosse um só. Do 25 de Abril resultou 

uma massificação do ensino, onde a escola passou a ser obrigatória, gratuita, universal e laica. 

Assim, a aprendizagem passou a realizar-se num local próprio, com especialização de tarefas e 

para um maior número de crianças/ jovens.  

A escola surgiu como uma nova forma de socialização e “com claras funções: inculcar os valores, 

hábitos e normas da classe que domina, ou seja, inculcar a ideologia burguesa e, com isso, 

mostrar a cada um o lugar que deve ocupar na sociedade, segundo sua origem de classe” 

(Coimbra, 1989).  

A escola dos dias de hoje assume papéis muito diversos. O ditado popular “a família dá a 

educação e a escola dá a instrução” já́ caiu em desuso. Hoje, a escola e o professor têm novas 

responsabilidades. “Designadamente, espera-se que as escolas reforcem os seus laços de 

cooperação com as famílias e as comunidades, multiplicando os acordos e os contratos de 

partenariado com a pluralidade de atores sociais, instituições, redes e serviços” (Baptista, 2011).  
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A Escola, tal como o conhecimento, deverá estar em constante evolução e atualização a todos os 

níveis. Isto em benefício de um ensino de melhor qualidade, que seja capaz de atender às 

necessidades que vão surgindo da própria sociedade, sendo inclusiva para todos. Neste 

seguimento, surge a capacidade de adaptação e evolução das pessoas que estão intimamente 

ligadas com a escola, sendo os professores as peças prioritárias e fundamentais neste processo.  

Resumidamente, a escola não é um local onde apenas se transmitem conhecimentos teóricos e 

práticos aos alunos. Existe, também, uma transferência de ideais e competências que permitem 

aos alunos vencer as dificuldades do dia-a-dia. Assim, Ozório & Leon (2011) referem que “a 

função básica da escola é garantir a aprendizagem de conhecimentos, habilidades e valores 

necessários à socialização do indivíduo”.  

3.4 A importância da Educação Física na escola 

Algumas décadas atrás, a disciplina de Educação Física podia ser leccionada por “docentes” não 

profissionalizados na área. Atualmente, esta disciplina apresenta um conjunto de potencialidades 

e de riquezas específicas que não podem ser dadas por qualquer área curricular. É uma disciplina 

de carácter obrigatório, desde o Ensino Básico até ao 12º ano de escolaridades, (de acordo com o 

decreto lei no 85/ 2009 de 27 de Agosto de 2009, divulgado pelo Ministério da Educação, com o 

alargamento da escolaridade obrigatória), onde são promovidas atividades desportivas com vários 

benefícios para os alunos, tais como, físicos, psicológicos e sociais.  

A EF, enquanto área curricular, estabelece um vasto leque de relações de partilha, que contribui 

para a formação das crianças e jovens, durante a escolaridade. Pode-se descrever como:  

“ (...) partilha geracional de um conjunto de aquisições socialmente relevante, que se constituem 

como um património cultural, tendo como referente o corpo e a atividade física, na sua vertente 

de construção individual e colectiva e de relacionamento e integração na sociedade. “ 

(Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais, p. 219.) 

Segundo os Planos Curriculares dos Programas da disciplina de Educação Física, com o disposto 

na Lei de Bases do Sistema Educativo, explicitam claramente os objetivos e finalidades da 

disciplina, sendo estes comuns a todas as áreas/modalidades da disciplina, que visam incentivar 

os alunos a:  
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“Participar ativamente em todas as situações e procurar o êxito pessoal e do grupo:  

• Relacionando-se com cordialidade e respeito pelos seus companheiros, quer no papel de 

parceiros quer no de adversários; aceitando o apoio dos companheiros nos esforços de 

aperfeiçoamento próprio, bem como as opções do(s) outro(s) e as dificuldades reveladas 

por eles;  

• Interessando-se e apoiando os esforços dos companheiros com oportunidade, 

promovendo a entreajuda para favorecer o aperfeiçoamento e satisfação própria e do(s) 

outro(s);  

• Cooperando nas situações de aprendizagem e de organização, escolhendo as ações 

favoráveis ao êxito, segurança e bom ambiente relacional, na atividade da turma;”  

A finalidade da Educação Física, na perspectiva da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, 

visa vários aspectos. De salientar:  

• “Melhoria da aptidão física, elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e 

adequado às necessidades de desenvolvimento dos alunos;  

• Assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias representativas das diferentes 

atividades físicas, promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno, 

através da prática de atividades físicas desportivas, expressivas e de contato e 

exploração da natureza;  

• Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a compreensão 

da sua importância como fator de saúde e componente da cultura, na dimensão 

individual e social;  

• Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se desenvolvem as atividades 

físicas, valorizando: a iniciativa e a responsabilidade pessoal, a cooperação e a 

solidariedade; a ética desportiva;  

• A higiene e a segurança pessoal e coletiva;  

• A consciência cívica na preservação de condições de realização das atividades físicas, 

em especial da qualidade do ambiente.”  
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O Ministério da Educação refere a importância de “assumir claramente a Educação Física e o 

Desporto Escolar como meio educativo privilegiado para desenvolver pessoal e socialmente as 

crianças e os jovens portugueses”. (In gcde, Ministério da Educação, 2003).  

3.5 A nossa escola 

A Escola Secundária de Barcelinhos, assim designada desde 1986, situa-se no lugar de S. Brás na 

freguesia de Barcelinhos, no concelho de Barcelos. É uma escola pública localizada numa área 

rural, na qual a sua comunidade escolar é diversa e heterogénea ao nível socioeconómico. 

Quanto à residência dos alunos, maioritariamente, residem nas aldeias do concelho, mais 

concretamente nas aldeias situadas na margem esquerda do Rio Cávado. 

A realização do nosso estágio curricular decorreu nesta escola, onde a escolha se prendeu por ser 

perto da minha residência, não só por tornar esta situação bastante mais simples para mim, mas 

também por ter obtido boas referências de colegas que anteriormente tinham aqui realizado o 

estágio. 

A escola é abrangida pelo 3º ciclo, secundário e cursos profissionais. A escola tem valorizado o 

ensino profissional como garantia de mais oportunidades para aqueles que, por razões várias, não 

seguiram o ensino regular. Esta também proporciona aos seus alunos, áreas de formação 

adequadas aos seus interesses e motivações, objetivos e metas, sempre compatíveis com as 

necessidades de acesso ao Ensino Superior e  saídas profissionais, promovendo uma abertura 

diversificada em cada ano escolar, para que não se provoque uma saturação no mercado de 

trabalho e, pelo contrário, sejam dadas respostas às necessidades desta região, indo ao mesmo 

tempo ao encontro das expetativas dos jovens, facilitando-lhes uma maior acessibilidade ao 

emprego. Por outro lado, a preocupação com o crescimento individual do aluno e com a sua 

formação enquanto indivíduo único e particular, é algo constante na sua política educativa. O 

aluno não é mais um número, é uma pessoa com características emocionais e cognitivas próprias 

e deve ser alvo de particular atenção. Saliente-se que a escola é o meio maior na contribuição 

para a formação integral dos jovens, cabendo-lhe, assim, uma enorme responsabilidade, mas, 

também, um grande e gratificante desafio.  

No corrente ano letivo, a escola acolheu 812 alunos, 42 professores, sendo o grupo disciplinar de 

EF composto por 5 professores e somente eu como estagiário, proveniente da UTAD. 
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De acordo com o que a escola oferece em termos de espaços para a atividade física e para o 

lecionamento das aulas de EF, a escola tem à disposição espaços interiores bem como exteriores. 

No que concerne aos espaços interiores, a escola possui o pavilhão polidesportivo, destinado à 

prática de desportos coletivos e individuais, nomeadamente ginástica e salto em altura. 

Em todas as aulas lecionámos em apenas um espaço, pois o pavilhão dividia-se em três, 

separados por cortinas. Desta forma sentimos algumas dificuldades na abordagem da modalidade 

de Futebol, pois o espaço existente igualava-se a um campo de voleibol, não se adequando às 

necessidades reais da aprendizagem da modalidade. Juntamente com o espaço reduzido, outra das 

dificuldades de realizar a aula no pavilhão, foi o constante barulho ensurdecedor existente 

derivado das outras turmas que também estavam a ter aula. Relativamente aos espaços exteriores, 

a escola possuía um campo de futsal, um campo de basquetebol, três pistas de atletismo e uma 

caixa de areia para o salto em comprimento. 

A escola dentro do orçamento possível, tenta renovar e adquirir material para o desenvolvimento 

da EF e desporto em geral. Durante este ano pudemos constatar que neste sector, a escola não 

apresenta muitas lacunas, sendo o material de qualidade e estando em boas condições. Contudo, 

as bolas de futebol eram o material que se apresentava mais degradado e escasso. A escola 

oferece, assim, um alargado leque de soluções. As condições apresentadas são muito 

interessantes e, com certeza, melhores que em muitas outras escolas. É de referenciar a dimensão 

dos balneários, insuficiente para todas as turmas em certos momentos. Para uma correta e 

ordenada utilização de todos os equipamentos, os períodos são divididos em dois subperíodos e é 

construído um roulement. Quando as condições climatéricas são adversas, as aulas no exterior, 

bem como as idas para a piscina, são canceladas, adaptando o pavilhão para todas as turmas.  

O planeamento das aulas foi realizado tendo por base o que foi definido conjuntamente pelo 

grupo disciplinar de EF e sustentado pelo que está determinado no programa nacional de EF. 

3.6 A nossa turma 

Segundo Bento (2003), a decisão metodológica sobre o processo ensino-aprendizagem tem de 

integrar a combinação do programa com outros métodos e meios, partindo das situações atuais da 

escola, mas também das condições concretas de cada turma. Perante isto, só poderá haver uma 

eficaz aplicação dos conteúdos a desenvolver, com o intuito de criar decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejável dos alunos que compõem a turma. Ou seja, o autor 
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menciona que, “partindo da ideia da unidade de fidelidade ao programa e de estímulo do 

desenvolvimento dos alunos, e tendo em conta dados tais como o grau de expressão de 

capacidades condicionais e coordenativas, de autonomia dos alunos, da sua atitude para com a 

atividade física e desportiva, do seu reportório motor, etc.”. 

Rink (2001) também sublinha a importância de conhecer bem cada aluno, afirmando que este 

deve ser considerado enquanto sujeito individual, onde as caraterísticas próprias de cada um 

(experiências singulares, motivações específicas, dificuldades particulares...) são reconhecidas, 

valorizadas e respeitadas.  

O conhecimento concreto de cada aluno permitirá “escolher procedimentos, modos e ações não 

só padronizadas, mas também criativas e múltiplas, que traduzam respeito pelas diferenças de 

toda a ordem entre os alunos, desde as raciais, sexuais e econômicas até as relativas, como por 

exemplo, o tipo de família da qual provêm” (Penin, 2006).  

De acordo com o referido, se pretendo uma escola para todos, e que a todos possa proporcionar 

condições de sucesso, tenho de incorporar o caráter especial e individual de cada aluno. Para isso, 

realizámos no início do ano letivo a caraterização da turma, através do levantamento de dados 

acerca de cada aluno, que nos permitiu conhecê-los melhor e pertinente para a nossa atuação. 

Com este estudo foi exequível intervir de uma forma adequada, atendendo às necessidades e 

especificidades de cada aluno, sendo desta forma possível compreender determinados 

comportamentos que exprimiam. Assim, além das fichas individuais aplicadas aos alunos por 

parte da direção de turma, na primeira aula de apresentação, aplicámos inquéritos no sentido de 

recolher informações particulares e imprescindíveis para o correto desenrolar das aulas de EF. 

Conjuntamente, a dificuldade em conhecer cada aluno com as suas individualidades, foi 

colmatada através de diálogos com os professores de EF que lecionaram e lecionam no presente 

ano letivo esta turma, facto que, na nossa opinião auxiliou a nossa compreensão sobre os 

discentes. Importa referir que na prática pedagógica, de aula para aula e através de conversas 

mais informais com os alunos, este conhecimento foi melhorando, organizando assertivamente a 

nossa atuação.  

No decorrer do ano letivo, estas informações permitiram-me delinear, de forma mais consciente, 

um conjunto de estratégias e ações, de modo a adaptar o processo ensino-aprendizagem às 

necessidades dos alunos e assim aumentar o sucesso educativo. Deste modo, houve a necessidade 
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de efetuar um controlo das mudanças que ocorriam na turma a este nível, reanalisando os 

diversos documentos e fichas para alterar sempre que necessário a nossa intervenção, tornando-a 

mais eficaz e personalizada.  

Tendo em conta os dados obtidos relativamente à turma do 12ºE, foi possível constatar que esta é 

constituída por 21 alunos dos quais treze são do sexo feminino e oito do sexo masculino. 

Apresentam idades compreendidas entre os 16 e os 19 anos. A idade média da turma situa-se nos 

17 anos. Em relação ao peso, o sexo feminino apresenta uma média de 57,9 kg, sendo que a aluna 

com o peso mais elevado situa-se nos 84 kg e a aluna com o peso mínimo nos 49 kg. No sexo 

masculino a média é de 70,25kg, tendo o rapaz com maior peso 90kg e com o menor 51 kg. A 

média da turma situa-se nos 64 kg. Na estatura, a média do sexo feminino é de 1,58 m e a do sexo 

masculino é de 1,74 m, sendo que a aluna mais baixa apresenta 1,57 m e a mais alta 1,68 m. O 

aluno mais alto possui 1,81 m e o mais baixo 1,57 m. Através destes dados foi ainda possível 

concluir que os alunos apresentam um IMC = 22.6 o que indica que estes estão dentro dos 

parâmetros normais (18,5-24,9), no entanto iremos aprofundar melhor esta temática assim que 

abordar os testes de aptidão física. Nesta turma, existem dois alunos com défice cognitivo, que 

apenas integram a turma na disciplina de EF. Nas disciplinas mais específicas do currículo, eles 

não as frequentam, tendo outras disciplinas/atividades, ajustadas as suas capacidades. Visto ser 

uma turma com mais raparigas, tivemos de criar estratégias de modo a que os exercícios 

propostos fossem exequíveis pelos diferentes níveis de alunos e sempre que possível, com uma 

constituição de grupos heterogénea. Decidi adotar como estratégia, o feedback recíproco, ou seja, 

os alunos com maior facilidade na realização de determinada tarefa, deveriam ajudar o(s) 

elemento(s) com mais dificuldade e assim conseguirem melhorar não só a sua aprendizagem, 

como também o espírito de entreajuda e de união. Em relação aos alunos com necessidades 

especiais, houve sempre uma maior atenção ao grupo em que foram inseridos e ao tipo de 

complexidade do exercício, isto porque, apesar de não terem nenhuma condicionante física, 

tinham alguma dificuldade na aquisição de novos conteúdos.  

Sintetizando, todos estes indicadores foram úteis e primordiais como guias para a nossa atuação, 

pois assim consegui tratar os alunos com equidade para que estes desfrutassem de igualdade de 

oportunidades e sucesso, de forma a promover o desenvolvimento integrado de capacidades e 

atitudes que viabilizassem a utilização dos conhecimentos em situações diversas.  
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4. Enquadramento Operacional 

4.1 Planeamento do Processo de Ensino- Aprendizagem 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser guiado e planeado, consoante os objetivos que 

pretendemos alcançar, tendo sempre como foco principal o elemento central do ensino, o aluno. 

Segundo Bento (2003), o processo de planeamento “é o elo de ligação entre as pretensões, 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respetivas disciplinas, e a sua realização 

prática”. Este processo de ensino-aprendizagem é uma interação dinâmica onde os objetivos 

previamente definidos, só se conseguem atingir com a utilização de regras previamente 

estipuladas entre todos os elementos que constituem esta ação. Ou seja, o professor não depende 

só de si, mas também de todos os fatores que o rodeiam.  

O professor necessita de saber todos os conteúdos teóricos, mas mais importante que isso, saber a 

nível prático os exercícios pedagógicos a dar aos alunos, para assim corrigir os erros que poderão 

surgir. Esta aprendizagem está também ligada a relação socio-afectiva entre os alunos, e de 

turma para turma os alunos vão dando respostas completamente diferentes, o que leva o professor 

a ter a capacidade de se moldar ás diferentes turmas. Com isto, as estratégias que nós usamos na 

nossa turma foram diferentes das que os nossos colegas usaram nas turmas deles e graças ao facto 

de ter tido a oportunidade de poder observar as aulas do nosso PS e de outros professores de EF, 

fui aprendendo formas de lidar com as diferentes situações tornando as aulas mais completas. 

Uma simples repreensão a um aluno pode despoletar situações muito diferentes numa turma ou 

em outra, tendo o professor de saber lidar com situações imprevistas sem demonstrar qualquer 

tipo de insegurança em frente aos alunos.  

Bento (2003) refere, também, que “a lógica da realização progressiva do ensino, da sua 

perspectiva sistemática e contínua, do seu carácter processual e do seu decurso temporal, aponta a 

necessidade de diferentes momentos e níveis das tarefas de planeamento e preparação do ensino 

pelo professor”. Os níveis citados por Bento estão em constante interação e não se podem 

dissociar, pois existe uma sequência lógica de ensino. Estes níveis dividem-se em plano anual, 

unidade didática e plano de aula, sendo aprofundados individualmente nesta secção do relatório. 

Placek (1984) afirma que “o planeamento é um momento em que os professores estão sentados 

em frente ao papel, com a caneta na mão e formulam o currículo, as unidades didáticas e os PA, 
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baseado nas suas concepções”. Este capítulo é, portanto, reservado ao planeamento do processo 

de ensino-aprendizagem, sendo subdividido nos vários níveis de planeamento.  

Ressalvo que, este ano, na minha opinião, esta aprendizagem foi sem duvida mútua uma vez que 

tanto nós ensinamos aos alunos assim como eles nos ensinaram a nós.  

4.2 Planeamento Anual 

“A elaboração do plano anual de ensino corresponde a uma necessidade objetiva. Com isto não 

se quer dizer que o programa deva ser copiado mais uma vez, ou que se elabore mais um plano.”  

(Bento, 2003)  

Planear. Uma palavra que do ponto de vista do ensino significa algo crucial e extremamente 

necessário para que o momento da prática seja um momento mais pensado, organizado, 

estruturado, eficiente e eficaz para todos os intervenientes do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Bento (2003), planeamento, é caracterizado como sendo “a esfera de decisão na qual o 

professor pré-determina quais os efeitos a alcançar no ensino e para quê são despendidos tempo e 

energia”. 

Desta forma, o planeamento fez parte dos momentos antecedentes ao momento da realização da 

atividade prática. Tivemos como preocupação, pensar em todos os fatores inerentes ao processo 

ensino-aprendizagem, como espaços, condições, alunos, matérias e conteúdos. 

Reside ainda neste processo, uma análise do envolvimento dos alunos, que foram caracterizados 

através do preenchimento de um inquérito inicial, destacado para um conhecimento individual do 

aluno, a extensão e sequência das modalidades abordadas, no espaço e no tempo, na definição 

dos objetivos, configuração da avaliação e da progressão das matérias (Habilidades Motoras, 

Condição Física, Cultura Desportiva e Aspetos Psicossociais), segundo a estruturação de Vickers 

(1990).  

Relativamente ao planeamento anual, este só foi possível de realizar após conhecer as 

modalidades a lecionar. Como já referi anteriormente, a nossa turma correspondeu ao 12º ano, e 

como tal foi decidido em conjunto as modalidades a serem abordadas durante o ano letivo. 

Partindo deste conhecimento e em junção com documentos de apoio, programa nacional de EF e 

documentos fornecidos pelo PS, foi possível decidir o número de aulas para cada modalidade, 
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tendo em especial atenção, o caso da natação. A natação era algo que tínhamos de ter em atenção 

pois as idas à piscina só eram possíveis de quinze em quinze dias, preocupando-nos com a 

distribuição e organização do planeamento, de forma a coincidir com esses momentos. 

O planeamento anual é considerado por Bento (1987) como “um plano de perspectiva global que 

pretende situar e concretizar o programa de ensino. Constitui-se como um plano sem pormenores 

de atuação ao longo do ano, deixando esta tarefa para o próximo nível de planificação. “ 

Por sua vez, segundo Martinez e Oliveira (1997) o planeamento é como “um processo de 

previsão de necessidades e racionalização de utilização dos meios materiais e dos recursos 

humanos disponíveis e possíveis, a fim de alcançar objetivos concretos em prazos determinados e 

em etapas definidas, a partir do conhecimento e avaliação científica da situação original. “ 

Acredito no impacto que a elaboração deste documento me trouxe a nível pessoal, pois permitiu-

me ter o trabalho previsto e organizado ao longo do ano letivo para a nossa turma. Nunca 

consideramos o trabalho como algo definitivo, pois por alguma incapacidade e imprevisto, por 

várias vezes teve de ser alterado, não se assumindo como um documento rígido sem adendas, mas 

sim adaptável. Foi o caso da modalidade de natação, onde tive que substituir por outra 

modalidade, visto que as Piscinas Municipais de Barcelos, local onde eram realizadas as aulas 

dessa modalidade, estiveram interditas para obras e como tal, tornou-se impossível continuar a 

modalidade. 

O próximo nível de planificação que Bento (1987) mencionou, corresponde às Unidades 

Didáticas (UD). Estas são, segundo o autor o “ planeamento que procura garantir a sequência 

lógica específica e metodológica da matéria, e organizar as atividades do professor e dos alunos 

por meio de regulação e orientação da ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um 

contributo visível e sensível para o desenvolvimento dos alunos”. 

De acordo com Bento (1987), o planeamento da UD implica mais do que uma simples 

distribuição da matéria de ensino pelas diferentes aulas, pois esta tem que ser a base para uma 

elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino. 

Quando realizámos as diferentes UDs, uma das dificuldades sentidas, foi criar o ponto de 

equilíbrio entre as capacidades dos nossos alunos, observadas nas avaliações diagnósticas, e as 

exigências que o programa nacional de EF exige. Tivemos a necessidade de elaborar documentos 

possíveis de serem cumpridos e ajustados ao nível da turma, de forma a criar lógica e progressões 
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pedagógicas coerentes com as modalidades e com os conteúdos possíveis de serem lecionados. 

Encarámos sempre o planeamento das UDs como documentos ajustáveis e flexíveis, pois como 

foram realizados antecipadamente, é natural que por vezes haja imprevistos, sendo passiveis de 

alteração. 

Por fim, a aula, é segundo Bento (1987), o ponto de convergência do pensamento e da ação do(a) 

professor(a). O mesmo autor diz, que esta etapa de planificação apoia-se no planeamento a longo 

prazo, onde é crucial ter em conta a matéria, os pressupostos dos alunos e as condições de ensino 

(Bento, 2003). De facto, é num planeamento realizado antecipadamente, que se revê todos os 

aspectos previstos e projetados anteriormente. 

Não foi fácil. Os primeiros planos de aula realizados demoraram muitas horas, tardes a serem 

concebidos, pois sempre os entendemos como um guião para a aula e um suporte para a nossa 

atuação. Apesar de acreditar que possam ter de ser adaptáveis a alguns imprevistos, tentámos 

sempre elaborar planos direcionados aos nossos alunos e de acordo com os conteúdos a lecionar. 

Procurámos sempre criar situações de aprendizagem direcionadas para a turma em questão e não 

colocar exercícios sem razão aparente, sem lógica e sem qualquer significado ao contexto e à 

situação. 

Após algumas correções ao plano de aula efetuadas pelo PS, fomos diminuindo o tempo de 

realização, permitindo-nos ganhar mais confiança na sua elaboração e na sua realização prática. 

Concluindo, as decisões devem ser tomadas tendo em conta a etapa anterior, para que cada 

decisão esteja suportada, com um sentido lógico. São passos fulcrais para que a realização seja 

bem-sucedida. Deste modo consideramos o planeamento um pilar fundamental pois permitiu 

orientar e organizar o nosso trabalho com a turma, aferir decisões anteriormente tomadas, 

identificar prioridades e adequar o nível dos objetivos procedendo a correções ou alterações 

sempre que necessário. Desenvolvemos estratégias sobre o modo mais eficaz de intervir e atuar 

nas atividades construindo com os alunos, criando um clima de aula favorável ao 

desenvolvimento das competências a adquirir, progredindo e garantindo sucesso nas 

aprendizagens.  

4.3 Unidade Didática  

Segundo Bossle (2002), a UD é “o segundo nível de planeamento, é uma construção orientadora 
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da ação docente, que, como processo, organiza e dá direção e coerência aos objetivos a que se 

propõe.” . Para Bento (2003), a UD “constitui o nível fundamental de planeamento de ensino (...) 

devem ser apresentados, de forma concreta, palpável e explícita, os objetivos e a matéria para um 

espaço temporal.” Uma UD não retrata uma distribuição aleatória da matéria pelas várias aulas 

existentes, mas sim de um processo com início, meio e fim, ou seja, uma planificação organizada 

e adequada. Auxiliam o professor na preparação das diferentes aulas, servindo como um guião no 

processo ensino-aprendizagem, dando um sentido característico à prática pedagógica. As 

unidades didáticas constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e 

apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem” 

(Bento, 2003). Este planeamento específico é relativo a uma única modalidade. 

Sendo a Unidade Didática o documento orientador de cada modalidade a abordar e sendo esta 

composta pelos conteúdos a lecionar em cada aula, deve ser seguido uma sequência lógica e 

metodológica dos conteúdos, representando em cada aula uma função específica da modalidade. 

Para que todo o trabalho desenvolvido fosse feito de forma concreta e apoiada em documentos 

validados, foi usado como referência o livro: “Organização, Planeamento e Avaliação em 

Educação Física”, da professora Ágata Aranha. 

As Unidades Didáticas elaboradas por nós foram: Voleibol, Badminton, Natação e Futebol. A 

construção das unidades didáticas não se constituiu uma tarefa fácil, pelo menos para nós. O 

maior problema ao longo deste EC na criação das UD localizava-se na escolha dos conteúdos a 

serem abordados nas diferentes modalidades. Mais tarde, percebemos que a avaliação diagnóstica 

é uma das melhores amigas do professor, pois simplifica todo este processo. Através da avaliação 

diagnóstica, conseguimos perceber qual o nível em que a turma se encontrava, o que nos permitiu 

optar por diferentes conteúdos em detrimento de outros. Os Programas Nacionais de Educação 

Física (PNEF), em ordem contrária, vinham dificultar este processo de construção de UD, pois 

sempre que tentávamos encontrar uma relação entre os PNEF e a nossa turma, quase voltávamos 

à estaca zero. Considerando que as capacidades técnicas e táticas dos nossos alunos não se 

correlacionavam com o programa, mantivemos sempre uma postura desconfiada, pois este não 

estava definitivamente adequado à realidade com que nos deparávamos. Mesmo assim, 

procurámos sempre manter uma ligação com o PNEF, funcionando como um pequeno suporte, 

sempre com o objetivo de alcançar o sucesso juntamente com os nossos alunos, não nos 

limitando a ensinar o básico, que entendo como o mínimo. Tal como afirma Bento (2003), o 
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“procedimento não sistemático, imprecisões na organização do ensino, abordagens isoladas e 

desconexas têm, frequentemente, as suas causas no respeito insuficiente pelo contexto lógico-

específico da matéria de ensino” por isso, a seleção de matérias foi um processo complicado para 

mim, a ponderação foi enorme, e a modificação das unidades didáticas foi uma constante. 

Relativamente à duração de cada unidade, Bento (2003) indica que depende do volume e da 

dificuldade das tarefas de ensino e de aprendizagem, dos princípios psicopedagógicos, didáticos e 

metodológicos, acerca da organização e estruturação do processo pedagógico e do estado de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos. Esta orientação, que considero uma referência, 

não foi levada “à risca” no desenvolver das UD, sendo estas condicionadas pelo número de aulas 

previstas para cada modalidade e as várias interrupções escolares que houveram devido a eventos 

não programados ou devido às condições do espaço para a aula. Assim, não foi concretizada uma 

abordagem adequada às modalidades lecionadas que necessitavam de mais tempo para a 

consolidação dos conteúdos.  

Nos jogos desportivos coletivos, utilizámos uma abordagem do topo para a base porque, na nossa 

opinião, era a que mais se justificava. Segundo Vickers (1990), uma abordagem topo-base 

possibilita ao aluno uma visão global do contexto antes de perceber os diferentes elementos que 

dele fazem parte. Existe, portanto, uma transferência do complexo para o simples. Na construção 

destas unidades didáticas aplicou-se, portanto, um conhecimento do topo para a base. Esta 

abordagem é considerada a mais apropriada para esta modalidade, , existindo uma desconstrução 

do futebol e do voleibol dentro do próprio jogo. Através do jogo, surgiu a necessidade de 

introduzir novos conteúdos para uma maior fluidez do próprio jogo. Para os desportos 

individuais, a abordagem utilizada foi da base para o topo. Segundo Vickers (1990), uma 

abordagem base-topo permite quebrar o conteúdo em componentes mais simples de modo a que 

os alunos consigam reconstruir e compreender o todo, ou seja, iniciar a abordagem da 

modalidade pelas habilidades motoras mais simples e que definem os movimentos, decompondo-

as, para posteriormente poder prosseguir para situações mais complexas, onde a sua união dá 

origem a um elemento.  

A avaliação foi provavelmente a tarefa mais difícil que encontrámos neste EP, tendo enfrentado o 

verdadeiro mundo em que vive o professor. A experiência diz que quanto mais se treina o ato de 

avaliar, mais este se torna fácil e coerente, embora seja necessário percorrer um extenso caminho 

para aqui chegar. Saliento o facto de termos sentido mais dificuldade na estruturação dos 
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contextos e ferramentas de avaliação. Definir quantos critérios de êxito utilizar, entre 3 a 5, e qual 

a forma mais eficaz de o fazer foi uma batalha destemida. Assim, foram experimentadas duas 

estratégias, uma primeira com 5 critérios e uma segunda com 3. Respetivamente, a construção 

das grelhas pressupunha cinco níveis: 1 – Não Executa; 2 – Executa Mal; 3 – Executa; 4- Executa 

bem; e 5- Executa muito bem; e numa segunda de 3 critérios numa classificação de: 1 – Não 

Executa; 2 – Executa com dificuldade; 3 – Executa. Após a experimentação, concluí que a prática 

avaliativa além de requisitar experiência na observação, requer também que os objetivos estejam 

bem definidos e simplificados ao máximo, de modo a garantir que o processo seja o mais prático 

possível. Para além disso, quando queremos avaliar muitos critérios não conseguimos garantir 

uma observação mais pormenorizada, daí que esta experiência me tenha levado a que 

futuramente, tenha como preferência a aplicação de apenas três critérios. Sublinho que foi através 

da prática e da construção das diferentes UD que nos fomos tornando mais capazes. A primeira 

foi a que criou mais entraves, mas há medida que surgia a necessidade, a experiência da sua 

realização foi-se tornando mais calejada e eficaz. No fim de cada UD, fizemos uma reflexão que 

funcionou como um balanço de toda a prestação que envolveu o processo de ensino-

aprendizagem da unidade didática. As UD tinham que ser entregues ao PO 15 dias após a sua 

conclusão. Este sempre teve a preocupação de perceber as nossas dificuldades na abordagem dos 

conteúdos, saber se estes foram cumpridos na íntegra e analisar as notas nos diferentes 

parâmetros. (Um exemplo de uma unidade didática pode ser consultado recorrendo ao Anexo I).  

4.4 Planos de Aula 

O plano de aula (PA), terceiro nível do planeamento, constitui a unidade mais representativa da 

planificação, sendo um reflexo de todo o trabalho desenvolvido anteriormente, que se correto, 

deverá ser claro, objetivo, de fácil leitura e compreensão, proporcionando um bom desempenho. 

Este aspeto é deveras importante na atuação na vida profissional de cada professor. A sua 

coerência e concordância com as UD, são aspetos fundamentais na obtenção dos objetivos 

estabelecidos. Desta forma, tal como defende Aranha (2008), o PA deve ser claro, objetivo e 

coerente, quer nos aspetos organizativos, quer na condução e sequência de tarefas, constituindo 

um guia para o professor. O primeiro passo centrou-se na elaboração de um modelo padrão de 

PA. Como no 1º ano deste mestrado tive várias unidades curriculares que exigiam a sua correta 

execução, tornou-se mais fácil a sua elaboração. Este documento era entregue antes de cada aula 



23 
 

ao nosso PS. As principais dificuldades que sucederam, consistiram na seleção dos melhores 

exercícios, de forma a irem de encontro aos objetivos da aula e estarem de acordo com os 

diversos níveis de desempenho da turma, não dificultando a sua organização nem o nosso 

desempenho, contribuindo para ajudar todos e cada um dos alunos, proporcionando assim uma 

aprendizagem sólida dos diferentes conteúdos, e que ao mesmo tempo, motivasse os alunos e 

despertasse o seu interesse. Na nossa perspectiva, a melhor forma de superar estes problemas 

partiu da utilização de exercícios com a mesma organização para os diferentes níveis, mas com 

objetivos e conteúdos diferentes, facilitando a nossa intervenção perante os alunos.  

Assim, o plano de aula é um guião por onde nos orientamos, contendo todos os objetivos e 

tarefas a realizar na aula, no entanto, não prevê todas as variáveis, podendo surgir situações que 

nos farão alterar o que estava previamente planeado. Deste modo, é essencial que um professor 

seja capaz de se adaptar às diversas situações. Pessoalmente, a sua realização foi importante no 

estabelecimento de metas, objetivos e estratégias durante a aula. No entanto, os acontecimentos 

durante as aulas reportavam-nos para uma dimensão diferente, ou seja, por vezes os objetivos que 

estabelecíamos nem sempre eram atingidos e o nosso foco na aula tinha que ser completamente 

diferente. Mesmo assim, por algumas vezes este documento foi-nos útil para nos relembrar de 

algum critério esquecido. Não possuíamos experiência pedagógica em muitas das diferentes 

modalidades abordadas e por isso, isto levou-nos a uma pesquisa sobre as mesmas, para que 

pudesse transmitir os conteúdos de forma mais eficaz.  

No plano de aula constam os conteúdos a serem abordados, os objetivos operacionais, 

descrevendo as suas componentes críticas, assim como os recursos materiais necessários para 

alcançar os objetivos. Relativamente às tarefas, estas são descritas, segundo o tempo dedicado a 

cada uma delas e o somatório do tempo total. A organização dos alunos também é apresentada de 

forma esquemática, assim como o material necessário para a realização de cada uma das tarefas. 

Todos os planos de aula tiveram em consideração a informação inicial onde o professor apresenta 

a aula, os objetivos e tarefas a realizar e o questionamento dos alunos sobre possíveis dúvidas. Na 

informação final, o professor elabora um resumo da aula e introduz a próxima aula, pergunta 

novamente se existem dúvidas e esclarece-as. Os planos de aula foram realizados com o objetivo 

de que o aluno esteja o maior tempo possível em tempo específico e que as transições e tempo 

não específico seja o mais reduzido possível. Aquando da elaboração dos planos de aula, foi tido 

em consideração o tempo disponível para os alunos cuidarem de forma adequada da sua higiene 
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pessoal, de maneira a não saírem prejudicados no tempo de intervalo.  

Todos os planos de aula foram previamente entregues ao PS, de modo a corrigir atempadamente 

erros/problemas que pudessem vir a surgir. No final de cada plano de aula, elaborávamos um 

balanço da aula onde descrevíamos os aspectos positivos e negativos da mesma, de forma a poder 

corrigir os erros cometidos. (Um exemplo de um plano de aula pode ser consultado no Anexo II). 

4.5 Prática de Ensino Supervisionada 

No mundo de hoje é incontornável a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida para 

todos. Sempre o foi para os professores. Mas hoje, mais que nunca, pois como educadores, 

deverão estar na linha da frente. Por isso, a questão da supervisão deve estar na “ordem do 

dia”, sempre presente na mente de um professor que queira aprofundar e melhorar a sua 

competência profissional e pessoal (Castro, 2011).  

Segundo Alarcão e Roldão (2008), “o supervisor é alguém que influencia o processo de 

socialização, contribuindo para o alargamento da visão de ensino (para além de mera transmissão 

de conhecimentos), estimulando o autoconhecimento e a reflexão sobre as práticas transmitindo 

conhecimentos úteis à prática profissional”. Assim, a prática do ensino supervisionado revela-se 

crucial num momento de formação do EC. Uma vez que a supervisão tem como objetivo auxiliar 

o estagiário no seu processo formativo, durante o EC, o principal foco de supervisão incidiu na 

leccionação das minhas aulas pelo PS e pelos documentos inerentes à aula, sejam eles os PA 

como as UD’s. Todas as aulas leccionadas durante o estágio curricular, foram observadas pelo 

PS. Após cada aula, foi realizada uma reflexão crítica da mesma. Deste modo pudemos refletir 

sobre o grau de realização dos objetivos, das metodologias e do rendimento e aproveitamento dos 

alunos de forma a haver uma constante melhoria da nossa parte na forma como leciono as aulas. 

Segundo Josuá (1986), “a avaliação decorre em todas as aulas, no sentido permanente, 

contribuindo de forma positiva e eficaz para a tomada de decisões, sendo necessário, entre outras 

coisas, que seja planeada e realizada durante todo o processo educativo, de modo a permitir que 

eventuais falhas sejam detectadas antes que os possíveis males por elas causados se tornem 

irreparáveis”. No decorrer da aula, assim como na fase de reflexão critica, o PS transmitia-nos 

vários feedbacks, de forma a melhorar a nossa prestação nas próximas aulas. Ainda no âmbito da 

supervisão, o PS fomentou e cedeu, inclusivamente, a consulta de vários documentos sobre as 
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modalidades, com o objetivo de aumentar e atualizar o nosso conhecimento sobre a matéria, para 

assim adquirir novas competências e novas formas de abordar os elementos relacionados com as 

modalidades. 

Assim, pode referir-se que a supervisão se encontra, de acordo com Alarcão e Roldão (2008), “ 

relacionada com a capacidade para gerar dinâmicas e processos de crescimento profissional 

centrados nos próprios alunos e operacionalizados através de uma atitude reflexiva, 

questionadora e analítica da ação docente, perspectivada como fonte de conhecimento, 

devidamente sustentada pelo conhecimento teórico em que cada aluno, professor em gestação, 

vai construindo a sua identidade profissional”.  

4.6 Observação de aulas 

“Observar é um processo que requer inteligência e atenção voluntária, orientado por um 

objetivo final organizador dirigido a um objeto a fim de obter informação. “  

(Ketele, 1984)  

Sarmento (2004) afirma que a observação é um instrumento integrado na eficácia do processo 

pedagógico e humano e a sua prática demonstra a continuidade da aprendizagem como parte 

integrante do processo de desenvolvimento, constituindo-se como um meio para os profissionais 

atuarem criticamente sobre os comportamentos. Por outro lado, Martins (2001) também afirma 

que “em todos os sistemas de Formação de Professores, mesmo nos mais tradicionais, a 

observação tem sido uma estratégia privilegiada, na medida em que se lhe atribui um papel 

fundamental no processo de modificação do comportamento e de atitude do professor em 

formação”. As normas do EC colocam a observação como uma das tarefas obrigatórias do EE, 

realçando a sua importância para o professor. 

Durante o estágio curricular, devido à ausência de outros grupos de estágio, não pode assistir a 

aulas de outros colegas. Deste modo, foi-nos indicado que teria de assistir a um mínimo de 40 

aulas de outros docentes da disciplina de EF e a um mínimo de 20 aulas do nosso PS. A 

observação, como era sempre realizada pelo professor, não foi tão minuciosa quanto deveria ter 

sido, se fosse feita por um colega de estágio, caso tivesse. Neste tipo de observação, apenas redigi 

os macros aspectos da aula, ou seja, o tempo específico, tempo não específico, instrução, 
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organização e transição, e para cada um deles era feita a cronometragem em segundos para 

depois conseguir tirar certas ilações sobre o tempo despendido em cada uma delas. Estas 

reflexões que fiz, não constaram no papel de observação porque não fazia parte do processo, 

apenas serviram para nós retirarmos conclusões sobre o modo de atuar de um professional, de 

modo a melhorar a nossa performance nas aulas. Posso afirmar que as diferentes observações 

realizadas ao longo do EC contribuíram bastante para o nosso desenvolvimento profissional. 

Estas permitiram-nos refletir acerca de aspetos importantes relacionados com o processo de 

ensino-aprendizagem, reformulando a nossa ação enquanto professor. (O modelo da grelha de 

observação das aulas está presente no Anexo III deste trabalho).  

4.7 Prática Pedagógica  

A realização, apresenta-se como o momento mais esperado por nós, enquanto EE, pois é a 

passagem da teoria para a prática, operacionalizando o que anteriormente foi pensado e 

consequentemente planeado. 

 Contudo, “o choque da prática pode ser muito violento” (Ribeiro, 1989). Apesar de estarmos 

munidos de teoria, oriunda da formação que tivemos as aulas na universidade, quer na 

licenciatura quer no mestrado, a prática não é tão linear à teoria. 

No contexto real de ensino, existem mais fatores do que aqueles contemplados na teoria, como a 

imprevisibilidade, adversidade, o inesperado, bem como a inexperiência. Desta forma, torna-se 

necessária a adaptação, a flexibilidade e a reação imediata às situações do momento. 

Quando vivenciamos a realidade prática, verificamos que nem tudo corre como era previsto e 

como estava idealizado e pensado, e que o professor é o responsável por dar sentido ao que no 

momento possa ter perdido o sentido. 

Assim, enquanto PE no exercício da atividade, vivenciámos duas realidades, ou seja, o que 

Huberman (2000) descreve como “o professor estagiário defronta-se com dois sentimentos: o da 

sobrevivência, que se caracteriza pela luta em não desistir da profissão, ao deparar-se com todas 

as adversidades, e o facto de descoberta, que se caracteriza pelo facto de se sentir um 

profissional”. 

Se por um lado, procurámos organizarmo-nos, acalmando os nossos sentimentos e dando mais 

confiança à nossa atuação, por outro lado, procurámos disfrutar da profissão docente, e do 
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processo ensino-aprendizagem. 

Tudo isto foi visível no início do EC, onde a primeira aula foi idealizada como o momento de 

criar boa impressão, de criar algum contato com os alunos, procurando apresentar as nossas 

expectativas e conhecer as deles. Quando tivemos a oportunidade de falar com a turma, apelámos 

por empenho, à dedicação e respeito, visto que da nossa parte teriam esses mesmos valores, 

valores esses que considerámos fundamentais para uma boa harmonia no espaço pedagógico e 

para o desenrolar de uma boa ação de ensino-aprendizagem. Mencionámos também a questão da 

avaliação, explicando sucintamente como é que seriam avaliados e também como nós, EE’s, 

seriamos avaliados consoante a nossa atuação nas aulas, e que por esse mesmo motivo, seria 

fundamental trabalharmos todos em conjunto para os objetivos que cada um se propunha e assim 

alcançarmos o que desejamos. 

Após a primeira semana de aulas e da nossa “entrada em cena” como PE, fomos ganhando mais 

confiança na condução da aula, interagindo cada vez mais com os alunos, mantendo uma postura 

de empatia, não descurando o objetivo da aula e toda a nossa função nesta. 

À medida que as aulas iam decorrendo, procurámos empenharmo-nos no exercício da nossa 

função e disfrutar da profissão docente.  

Tendo em consideração os acontecimentos ocorridos durante a nossa intervenção enquanto 

docente, relativamente à organização da aula, conseguimos em grande parte por em prática tudo o 

que tínhamos planeado. Desde o início do ano, procurámos criar rotinas organizativas, como o 

caso da reunião dos alunos quando eram chamados, a chegada à aula antes do 2º toque, as 

transições para os locais dos exercícios, a montagem e desmontagem do material e a formação de 

grupos de trabalho. 

Também no início do ano, procuramos focar a nossa atenção na gestão da aula e dos alunos, 

numa tentativa de autodefesa, ou seja, o facto dos alunos terem idades aproximadas das nossas 

levou-nos a temer que isso impedisse o nosso desempenho enquanto professor. Assim, tendo o 

controlo da turma, não teríamos problemas relativamente a esse aspeto. Desta forma, numa 

primeira fase, focámo-nos no controlo da turma e gestão da aula, para assim numa segunda fase, 

criar uma boa relação com os alunos. Segundo Ribeiro (2005), os professores asseguram que a 

afetividade entre professores e alunos seja importante no estabelecimento de uma melhor relação 

educativa, permitindo o favorecimento da aprendizagem dos conteúdos curriculares. 
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É certo que foi fácil criar uma boa relação com os alunos, de facto, refletindo acerca de um ano 

de aprendizagens, sei que tivemos a vida facilitada com a turma que nos calhou. Foi possível 

manter o distanciamento professor/aluno, dentro do respeito mútuo. A proximidade e a 

afetividade ganha entre nós e os alunos, permitiu trabalharmos no sentido da evolução, isto é, se 

ao nível das competências transversais os alunos eram um exemplo, ao nível motor trabalhou-se 

em conjunto para melhorar as suas performances. Claro que a turma estava aberta e disposta a 

isso, procurando sempre aprender mais e melhorar a cada aula. 

Outra dificuldade sentida durante o estágio, prendeu-se com o controlo e gestão do tempo. Foram 

muitos os balanços de aula onde referimos esse problema. De facto, necessitámos de criar 

estratégias para atenuar essa nossa dificuldade, como por exemplo, colocar no plano de aula a 

duração e numa fase posterior a hora de início e final do exercício. 

A capacidade de comunicação é, para nós, fulcral para a competência de um docente. Rosado e 

Mesquita (2009) afirmam que a capacidade de comunicar é um dos fatores decisivos da eficácia 

pedagógica no contexto do ensino de EF. Desta forma admitimos que é acerca deste domínio que 

mais refletimos, e é este no qual procurámos aprimorar dia após dia, e foi com a nossa capacidade 

para comunicar que atingimos o nível de relacionamento que projetamos logo desde início, 

conquistando a confiança dos alunos, mantendo um relacionamento caracterizado pela seriedade 

e honestidade. Juntamente com o ato de comunicar, os momentos de instrução e transições foram 

momentos simples e breves. Acredito que o facto de ser treinador ajudou no processo ensino-

aprendizagem, pois utilizámos algumas estratégias e rotinas do treino para a aula, de forma a 

economizar o tempo nas instruções e transições e promover o tema específico da tarefa. O facto 

de aliar à exercitação das habilidades motoras, o incentivo e os reforços positivos, permitiu mais 

motivação e entrega dos alunos. 

A importância do feedback pedagógico (FB) e do uso frequente de reforços positivos é notória 

neste contexto. Tendo em consideração a importância do feedback como um conteúdo essencial 

na aula, e ser um elemento de estudo e análise, pensámos que nem sempre conseguimos adequá-

lo e dirigi-lo nos momentos exatos e oportunos e por vezes até houve uma escassez dos mesmos. 

Kwak (2005) afirma que os participantes que usufruem de explicações verbais e demonstrações 

completas, acompanhadas de palavras-chave, são mais eficientes na execução de uma habilidade. 

Além de indicadores do caminho para o sucesso, os feedbacks são o sinal de preocupação, 
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dedicação e entrega do professor ao processo, fazendo com que o aluno se sinta observado e, 

consequentemente, reconhecido pelo seu trabalho, mantendo-o motivado.  

O FB é fundamental para a evolução dos alunos e dessa forma é um meio de informação que 

deverá ser utilizado com frequência, de forma concisa e explícita, evitando maus entendimentos. 

Em algumas aulas tivémos a preocupação de cumprir o ciclo do FB, procurando dá-lo sobre o 

erro observado, ver a resposta do aluno e voltar a dar novo FB. Nem sempre conseguimos 

cumprir como seria o ideal, revelando algumas lacunas na nossa intervenção ao longo do ano, 

algo que será alvo de reflexão da nossa parte para que de futuro, essa nossa componente esteja 

mais assertiva. 

Ao longo do ano, foram também recorrentes o aparecimento de adversidades, o que nos obrigou a 

estar preparados para agir e a reagir no menor tempo possível de forma a contorná-las. Estes são 

autênticos testes de reação à capacidade pedagógica do professor. Sendo que, não podemos 

considerar a ocorrência destes momentos pontuais, mas sim resultado de acontecimentos alheios 

ao nosso planeamento, a forma como os ultrapassámos contribuiu para demonstrar a nossa 

capacidade de improviso, de adaptação, sem desconfigurar o processo. Como já referi 

anteriormente, nem sempre tudo corre da forma como desejamos, daí ser importantíssimo ter esta 

“ferramenta”, a improvisação, muito bem afinada. A experiência contribui para o aumento da sua 

eficácia ao longo do tempo, mas se nós dominarmos a matéria que vamos lecionar e tivermos um 

profundo conhecimento do programa das variadas modalidades, a improvisação será muito mais 

fácil e natural. 

O domínio do conteúdo é um fator decisivo na vida de qualquer profissional, por ser 

determinante na qualidade do seu desempenho. Para que o saber-fazer seja uma realidade 

consolidada, toda a teoria subjacente deve estar totalmente percebida e compreendida, de forma a 

se poder colocar corretamente em prática todo esse saber, sem qualquer dúvida. Este foi um dever 

que antecedeu a cada aula deste ano letivo.  

As estratégias de ensino foram o resultado da reflexão permanente acerca da reflexão das aulas, 

bem como, dos feedbacks resultantes da observação do PS. 

Por último, e segundo Costa e Linhares (1990), a pontualidade deverá ser exigida a todos e em 

todos os aspetos da vida, pelo que a falta desta característica demonstra desrespeito pelo próximo. 

Desta forma, posso afirmar que este foi um ano pontual, porque apenas pontualmente existiu um 
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atraso por parte de um ou outro aluno e o seu motivo foi compreendido, da mesma forma que nós 

prezámos sempre por chegar atempadamente ao local da aula, dando o exemplo aos nossos 

alunos. Todos os alunos que não fizessem aula por qualquer que fosse o motivo, tiveram de 

realizar um relatório de aula, onde descriminavam sucintamente todos as fases e todos os 

aspectos da aula, tendo que entregá-lo no final da respectiva aula. (Ver anexo IV o modelo tipo). 

Desta forma, o EC revelou-se um potenciador de inúmeras aprendizagens, permitindo vivenciar a 

profissão dentro do contexto real de ensino. Sabendo à priori que “dada a complexidade e 

imprevisibilidade do ensino, a formação inicial por mais adequada e complexa que fosse, nunca 

conferiria ao futuro professor todas as competências necessárias ao desenvolvimento da docência 

(Damião 1997). 

4.8 Reuniões com o PS 

As reuniões feitas com o nosso PS eram algo bastante simples e de certa forma informal. Isto 

porque como eu era o único estagiário da escola não se justificava marcar dias específicos para 

falarmos sobre o nosso método de ensino e sobre outros aspectos relacionados com o 

lecionamento. Fazíamos sempre uma breve reunião no final de cada aula para trocarmos ideias 

sobre os aspectos onde deveríamos melhorar, exercícios que podiam ter sido pensados de uma 

maneira diferente, intervenções que deveriam ter sido feitas de uma forma mais ou menos 

afincada e sugestões de todo o tipo, desde exercícios a formas de controlar a turma, para assim 

melhorar a nossa capacidade como docente. O PS sempre foi muito sincero e preciso nas 

correções que nos fazia, explicando tudo o que não tinha gostado, dando uma justificação 

concreta e sugerindo alterações a fazer a essa mesma situação, da mesma forma que elogiava 

certas atitudes que fomos tendo ao longo do ano. Nas reuniões falava-se também de certos 

comportamentos que os alunos tinham e que não eram os mais adequados para a aula, ajudava-

nos a perceber como contornar essas situações e o que fazer para evitá-las futuramente.  

Na minha opinião, o facto das reuniões serem logo no final da aula ajudou-nos a compreender 

melhor os erros cometidos, pois ainda tendo tudo presente na memória, permitindo uma reflexão 

mais aprimorada e consciente, do que se fosse passado uns dias onde já tinha havido outra aula 

com outras situações a serem corrigidas e, por conseguinte a percepção do erro não seria tão 

denotável o que poderia prejudicar o processo. 
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Além destas reuniões com o PS, também estivemos presente nas reuniões de turma no final de 

cada período, onde era debatido toda a avaliação das respectivas disciplinas. Estas reuniões foram 

bastante enriquecedoras para nós, nas quais pude trocar informações e ideias com os outros 

professores, criando um ambiente favorável ao nosso desenvolvimento como professor. 

4.9 Estudo de Turma 

O presente estudo teve como objetivo geral a caracterização da turma do 12ºE, da Escola 

Secundária de Barcelinhos, possibilitando a criação de estratégias gerais e específicas, que 

potenciassem o processo ensino - aprendizagem com sucesso e eficácia, de acordo com as 

especificidades da turma e de cada indivíduo.  

Este estudo de turma corresponde a uma das tarefas que devemos executar durante a realização 

do EP pertencente ao Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para a realização do mesmo, foi aplicado um 

questionário à turma E do 12° ano da referida escola, turma da qual sou professor estagiário de 

EF. Após a aplicação do inquérito, foi elaborado o tratamento estatístico dos dados, com o 

objetivo de obter conclusões pertinentes, relacionadas com a turma, de forma a serem uma mais 

valia na escolha das estratégias de intervenção pedagógica. Assim, o estudo de turma foi dividido 

em 7 partes: (1) introdução; (2) objetivos; (3) metodologia; (4) apresentação e discussão dos 

resultados; (5) conclusão, (6) bibliografia e (7) anexos.  

Para que o objetivo geral fosse alcançado, foi necessário definir objetivos mais específicos, de 

forma a fazer uma recolha mais criteriosa e uniforme, sendo eles:  

• Recolha de informação sobre o próprio aluno, com o objetivo de caracterizar o seu estilo 

de vida;   

• Recolha de informação sobre o agregado familiar, com o objetivo de caracterizar o nível 

social, económico e cultural em que o aluno está inserido;   

• Recolha de informação sobre a forma como os alunos ocupam os seus tempos livres, com 

o objetivo de saber se estes tempos são bem aproveitados e para futuras propostas por 

parte da escola que cada vez mais é o local onde os alunos passam mais tempo.   

• Recolha de informação sobre a prática desportiva do aluno fora dos tempos letivos, com o 
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objetivo de saber os principais interesses desportivos dos alunos;   

• Recolha de informação sobre os hábitos alimentares dos alunos, com o intuito de saber se 

a mesma se adequa às suas atividades diárias. 

• Por último, a forma como a disciplina de EF é encarada pelos alunos, questionando-os 

sobre o seu interesse pela mesma e sobre as suas modalidades preferidas, permitindo deste 

modo depreender sobre o grau de dedicação para a prática das modalidades.  

Após a análise dos questionários, ficou bem evidente que, muitos são os alunos desta turma que 

não tem hábitos de prática desportiva. É nosso dever como professores de EF, incutir hábitos 

desportivos nos alunos e procurar, se possível, fazer com que estes incumbam essa necessidade 

aos seus familiares, na tentativa de combater o sedentarismo, característico da nossa sociedade 

atual.  

 Utilizámos também os alunos, que praticam regularmente uma modalidade, como agentes de 

ensino nessa mesma modalidade, pedindo-lhes que demonstrassem a execução dos gestos 

técnicos e a execução dos exercícios utilizados na aula.  

Sabendo que os alunos passam cada vez mais tempo na escola, aproveito para realçar a 

importância que este documento tem para os professores na condução da turma durante o ano 

letivo, na tentativa de possibilitar aos alunos um desenvolvimento harmonioso e progressivo das 

suas capacidades, tendo sempre em conta as suas características individuais. Cada aluno é um 

caso e não poderá ser tratado da mesma forma que o seu colega do lado. Não existem duas 

pessoas iguais e desta forma, é necessário conhecermos a realidade de cada um dos nossos 

alunos, de modo compreender os seus problemas e, sempre que possível, tentar ajudá-los. (O 

modelo do questionário está presente no Anexo V deste trabalho). 

4.10 Ação de Formação – EF no combate à obesidade 

No dia 24 de Maio do terceiro período do ano letivo de 2016/2017 foi realizada a ação de 

formação para a comunidade escolar da escola ESB.  

O objetivo desta ação de formação foi contextualizar o papel da EF escolar na prevenção e 

controle da obesidade em crianças e adolescentes, uma vez que esta, através da sua especificidade 

com as experiências corporais, se torna num espaço possível para definição de ações educativas 
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no combate a epidemia da obesidade em crianças e adolescentes.  

Dada a prevalência da obesidade entre crianças e adolescente em Portugal e a relevância da 

prevenção dessa enfermidade, a escola tem sido considerada o melhor espaço para a realização do 

levantamento de dados sobre esta condição e intervenções necessárias, isto porque, grande parte 

desta população frequenta a escola, e é influenciada pelos professores, principalmente pelos 

professores de EF que tem um contato mais próximo com os alunos, dado as características da 

disciplina.  

A obesidade é um grave problema de saúde nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1997, como uma epidemia de escala 

global e um dos maiores desafios da saúde pública do início do século XXI. Desde então que se 

assiste à mobilização crescente de recursos e esforços de responsáveis políticos, autoridades e 

profissionais de saúde e educação, sociedade civil e comunidade científica, para conhecê-lo e 

enfrentá-lo da melhor forma.  

Após uma reflexão sobre aquilo que foi a ação de formação e complementando com a análise das 

respostas dos participantes ao questionário, foi possível constatar que na sua generalidade, esta 

atividade foi classificada como muito boa. Os participantes mostraram-se muito curiosos e 

interessados em saber mais, para depois puderem aplicar em casa as práticas aprendidas. Vários 

foram os participantes que vieram ter comigo, no final da ação de formação, para que nós lhes 

disséssemos como fazer determinados exercícios e que tipo de alimentos eram mais aconselhados 

para determinadas alturas do dia.  

Os participantes ficaram sensibilizados para a temática e muitos deles disseram que iriam ter em 

atenção os seus comportamentos diários para assim, tentar corrigir certas atitudes menos 

corretas. No geral, a ação de formação correu bem, com o conteúdo a ser transmitido na íntegra e 

com clareza, tendo os participantes conseguido reter toda a informação. (O modelo do 

questionário está presente no Anexo VI deste trabalho). 

4.11 Atividades realizadas ao longo do EC 

A ESB fornece aos seus alunos a oportunidade de participar em diferentes atividades durante o 

ano letivo. As atividades organizadas não são exclusivas do grupo de EF, pertencendo, também, 

às restantes disciplinas do currículo.  
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O grupo de EF foi fragmentado em vários grupos, com a finalidade de se alcançar uma 

organização dinâmica e eficaz, onde cada grupo ficou responsável pela criação de determinada 

atividade. Apesar de existir um grupo organizador, os restantes docentes da disciplina 

participaram na realização de todos os eventos, auxiliando na montagem dos materiais e no 

controlo dos mesmos. No final de cada atividade, o grupo organizador foi responsável pela 

elaboração de um relatório, fazendo um balanço acerca do desenrolamento da atividade.  

4.11.1 Corta- Mato 

No dia 16 de dezembro do primeiro período do ano letivo de 2016/2017, foi realizado mais uma 

vez nesta escola, o corta-mato, prova já há muito implementada, sendo já uma tradição neste 

estabelecimento de ensino. É uma atividade bastante importante, marcando a diferença pela 

sensibilização dos jovens desta escola para uma vida desportivamente ativa, tendo como principal 

objetivo a manutenção da saúde. Efetivamente, e por ser mesmo um acontecimento tradicional, 

os alunos aderiram em massa contando assim com centenas de participantes, o que nos deixou a 

nós, organização, bastante satisfeitos. 

Numa visão geral, penso que o corta-mato correu segundo as expectativas, sem problemas ou 

falhas graves, isto porque, como já referi, teve uma boa organização de todos os intervenientes, 

podendo assim ser considerado um sucesso, tendo também em conta o número de participantes e 

a atitude de todos os que participaram. Julgamos que o facto de a adesão ter sido tão significativa, 

fez com que tenhamos profundas esperanças de que pelo menos esta micro sociedade possa 

evoluir no sentido inverso ao da sociedade de hoje em dia, ou seja, numa   propensão cada vez 

maior em sentido ao combate da obesidade, diabetes e todas as doenças associadas ao 

sedentarismo e à inexistência da prática desportiva.  

4.11.2 Torneio de Basquetebol 

O torneio foi realizado a 25 de Janeiro no ano letivo de 2016/2017, mediante as equipas inscritas, 

e neste as equipas do básico só jogaram contra o básico e as equipas do secundário só jogaram 

contra as do secundário. Com o início dos jogos, a minha tarefa passou a ser a de árbitro. Ao 

mesmo tempo que controlava o jogo, ia preenchendo a ficha deste, mediante os pontos feitos 

pelas equipas, tendo cada jogo a duração de 10 minutos. Este torneio teve bastante aderência por 

parte dos alunos devido ao gosto pela prática, mas também por ser uma atividade dentro do 
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horário letivo, tendo assim todos os participantes as faltas justificadas. No final do torneio, 

anunciamos a equipa vencedora do ensino básico e a vencedora do ensino secundário.  

De forma a melhorar a gestão desta atividade no futuro, e assim evitar a perda de períodos de 

tempo durante a realização do torneio, sugiro a ligação entre os resultados e a mesa principal de 

coordenação do calendário competitivo. Uma dificuldade encontrada foi a ausência de algumas 

equipas por não conhecerem os horários dos seus respectivos jogos. Uma solução possível para 

esta situação, num ano futuro, seja talvez manter as equipas que voltarão a jogar no espaço de 

jogo, ou seja, num espaço estratégico.  

4.11.3 Dia Aberto da Escola 

No dia aberto da escola, que decorreu no dia 19 de Maio, a nossa participação foi praticamente 

nula, uma vez que toda a organização estava sobre a alçada dos alunos do secundário. Neste dia 

foi escolhido um tema pela a organização da escola, e toda a comunidade escolar teve de estar 

presente, dentro dos parâmetros estipulados, de modo a tornar o dia mais engraçado e consciente. 

Neste ano o tema foi o Branco em alusão à paz, uma vez que vivemos num mundo cada vez mais 

conflituoso, onde a violência verbal e não-verbal reina e o entendimento entre os cidadãos se 

torna cada vez mais difícil. Todas as turmas do secundário tinham de elaborar um stand decorado 

com o tema e trazer doçarias, como bolos, queijadas, chocolates, entre outros, para oferecer à 

comunidade escolar. Durante o dia houveram espetáculos de teatro, assim como atividades 

físicas, como foi o caso da aula de Zumba, havendo também a oportunidade de experimentarem 

várias atividades como a escalada, tiro ao alvo, kart e insufláveis. (No Anexo VII é possível 

visualizar algumas das atividades que foram realizadas nesse dia). 

4.11.4 Desporto Escolar 

No início do ano letivo, PS deu-nos a responsabilidade de auxiliar uma das várias modalidades de 

desporto escolar, juntamentente com um professor do grupo de EF.  

Por motivos externos, a nós e ao nosso PS, não foi possível acompanhar de perto todas as 

modalidades, no entanto adquiri algumas vivências. De facto, são os alunos que fazem o desporto 

escolar, juntamente com o entusiasmo e alegria que estes colocam nos treinos e competições, 

contagiando os professores responsáveis. Apesar de não existir uma participação massiva da 

comunidade escolar, aqueles que fazem parte destas atividades estão bastante motivados.  
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O tempo que despendemos com o desporto escolar não foi em vão. Neste aprendemos novos 

métodos, conhecemos novas realidades e auxiliámos os alunos conforme as nossas 

possibilidades. Como tal, acredito que deve existir uma maior simbiose entre a escola e o 

desporto escolar.  

4.11.5 Formação em Desporto de Orientação  

Outra atividade realizada, desta vez fora do período de aulas, foi a atividade de orientação 

realizada na escola. Esta atividade teve como principal função a formação, para ser 

posteriormente aplicada em futuros anos letivos e também dar assim a conhecer à comunidade 

educativa, esta modalidade que se encontra ainda em desenvolvimento e em aceitação nas 

escolas. Para isso tivemos o apoio de um profissional da área disponibilizado pela Câmara de 

Barcelos. O nosso contributo foi, no entanto, de um mero participante na formação. 
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5.  Conclusão 

O EC foi bastante importante para o culminar da nossa formação inicial e preparação para a nossa 

futura profissão, pois neste vivenciámos na prática, o exercer das funções de professor. Olhando 

para todo o trabalho realizado e para tudo o que se proporcionou ao longo do ano letivo, agradeço 

à UTAD e à ESB pela oportunidade deste estágio e por todos os ensinamentos que daí obtive. 

O EC foi pautado por momentos de partilha e entreajuda, assim como por novas aprendizagens e 

experiências através do contato com diferentes pessoas do ramo. Posso concluir que as 

expectativas que tínhamos sobre o EC foram cumpridas, tornando-se assim numa experiência 

inesquecível e muito enriquecedora, tomando-se um marco da nossa vida que ficará sempre retida 

na nossa consciência como o início de uma longa jornada que agora dará início. 

Neste sentido, o EC proporcionou-nos aplicar os conhecimentos no contexto de trabalho, 

permitiu-nos adquirir novas competências e, simultaneamente, desenvolvermo-nos a nível 

profissional e pessoal. Esta inclusive reforçou, o sentido de responsabilidade e de evoluir 

constantemente, para assim conseguirmos ser melhores profissionais e conseguirmos responder 

às variadas adversidades que irão aparecer ao longo do nosso processo ensino-aprendizagem, 

assim como a nível pessoal e social. 

Outro aspecto a considerar no EC foi a excelente relação que tivemos com a nossa turma e a 

capacidade que eles tiveram em compreender a nossa situação e sempre que possível, ajudarem-

nos naquilo que lhes era possível e permitido, tornando esta experiência muito mais agradável e 

enriquecedora. O professor Cruz revelou-se um apoio fundamental, acompanhando todo o nosso 

percurso no estágio, dando-nos o apoio necessário, auxiliando-nos assim em todos os momentos 

necessário, expondo as suas críticas e reflexões, sempre no sentido do nosso aperfeiçoamento 

como docente. 

Apesar do nosso nervosismo inicial, até certo ponto normal, este foi dando lugar a uma 

confiança, cada vez maior, permitindo-nos ter uma maior dedicação e entrega, resultado num 

crescimento notório na prática do exercício de todas as atividades realizadas. Nesta reta final do 

EC, para além do que expus anteriormente, posso também expressar o meu muito obrigado a 

todos aqueles que contribuíram para a realização do meu EC. 

Hoje sinto-me, acima de tudo, realizado, com a sensação de dever cumprido, e com uma grande 
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certeza, de que é isto que pretendo fazer durante toda a minha vida. A nostalgia já se faz sentir, e 

como tal sinto um vazio, uma vontade de voltar a lecionar. Daqui para a frente só anseio uma 

coisa, ser o professor Gonçalo.   
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6. Um olhar sobre o futuro 

“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Não importa 

quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se estamos possuídos de uma inabalável 

determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser 

sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. “  

Dalai Lama (2001)  

Terminada mais uma etapa, posso agora dizer que o sonho de ser professor de EF foi alcançado e 

assim afirmar a certeza de que quero fazer do meu futuro profissional o ensino. Depois de 

percorrer toda a experiência que o EC me ofereceu, identifico-o como a etapa mais rica e 

importante de toda a minha formação inicial.  

Para mim, o EC foi um longo caminho percorrido, delicado, cheio de obstáculos e frustrações, 

mas sem dúvida prazeroso. Este, foi um ano carregado de dificuldades, com obstáculos mais ou 

menos difíceis de ultrapassar, mas com empenho, determinação e paixão, a superação dos 

problemas tornou-se mais fácil.  

Não sei se foi o destino que me trouxe até aqui, mas sei que algo me chamou, algo me trouxe 

para esta área, que tanto orgulho me trás e na qual defendo afincadamente. Se acredito no 

destino? Acredito que fazemos o que podemos até que ele nos seja apresentado.  

Por conseguinte, esta etapa final é apenas o início de outra etapa maior, pois um professor nunca 

para de aprender e a formação profissional é um processo contínuo, permanentemente inacabado. 

Penso que será fundamental continuar a investir na minha formação, através da procura constante 

de informação, para assim conseguir evoluir cada vez mais.  

O futuro é incerto, mas a esperança afirma-me que o dia de amanhã será melhor que o de hoje. 

Esta etapa final é acompanhada por um novo ponto de partida e espero acima de tudo, que este 

ano de estágio seja o primeiro de entre outros da minha carreira profissional.  

É este o meu compromisso para comigo, para com a profissão e para com o Desporto.  

 

A promessa de que isto é somente o início de um enorme legado! 
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Anexos 

 

Anexo I – Exemplo de uma UD 



46 
 

Anexo II – Exemplo de um PA 
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Anexo III – Exemplo de uma observação de aula 
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Anexo IV – Relatório de aula 
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Anexo V – Questionário do estudo de turma 
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Anexo VI – Questionário final da Ação de Formação 
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