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Sumário

Apresentação do professor Jeremy Yeats.

Reflexão

A apresentação, por parte do professor Jeremy Yeats, teve como objectivo darnos a perceber as suas experiências enquanto estudante e enquanto professor.
O professor utilizou um método muito interessante para iniciar a aula, através da
música, pondo-nos todos a dançar e a descontrair ao máximo. A música é de facto uma
constante na vida do professor, o que foi percebido ao longo da sua apresentação.
O professor realizou a sua formação entre o Hawai e o Colorado, estando agora a
realizar o seu Doutoramento também na Universidade do Porto. Para ser aceite no
Doutoramento o professor, no Colorado, foi sujeito a uma entrevista na qual, para além
de responder às questões que lhe eram colocadas, cantou, acompanhado por um
cavaquinho, uma música sobre as suas motivações para prosseguir os seus estudos. O
seu Doutoramento baseia-se em Psicologia da Educação.
Ao longo da sua formação o professor Jeremy também realizou alguns trabalhos
como professor, o que lhe permitiu ganhar algumas experiências e conhecimentos nesta
área. De notar que as condições em que ele deu as suas aulas são bastante diferente às
vividas em Portugal. A existência de neve durante 5 meses levou a que se praticassem
vários desportos de neve, o que em Portugal não acontece. Estas aulas permitiram ao
professor ganhar algum dinheiro, não sendo este suficiente para pagar todas as despesas
inerentes ao seu Doutoramento, para o qual teve de recorrer a vários empréstimos.
A apresentação das experiências de vida do professor Jeremy Yeats foi
interessante, na medida em que permitiu que tivéssemos uma perspectiva diferente dos
estudos e das aulas de EF no Colorado e Hawai. É interessante perceber como uma
formação pode ir além do nosso local de nascimento. Um mundo Global, no qual é
importante conhecermos e percebermos várias visões, no sentido de obter uma formação
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o mais completa e correcta possível. É esta interacção e transmissão de experiências que
fazem de nós profissionais mais inteiros e ecléticos.
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