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Resumo 

Este trabalho foi elaborado no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional, incluída no plano de estudos do mestrado de ensino em Educação 

Física nos ensinos Básico e Secundário. O estágio profissional consegue 

mostrar duas facetas do professor, ou seja, consegue expor a formação 

académica e ao mesmo tempo conjugar com a situação real do mundo de 

trabalho enquanto professor numa escola, seja ela básica ou secundária. O 

estágio profissional foi realizado na Escola Básica 2,3 de Leça do Balio com 

professor cooperante, com professor orientador e ainda com dois estagiários 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O relatório de estágio é o 

documento onde são retratadas e reflectidas as vivências ocorridas durante o 

ano de Estágio Profissional. Neste enfatizo os aspectos mais importantes que 

ocorreram ao longo deste ano lectivo enquanto professor estagiário. O relatório 

encontra-se dividido em cinco partes sendo elas: Introdução, onde tenho como 

objetivo uma apresentação breve do relatório e ainda uma breve elucidação do 

estágio profissional, Enquadramento Pessoal, onde irei expor o projecto de 

formação individual, onde evidencio o meu percurso até ao estágio até a este 

último ano de experiência académica-profissional, no Enquadramento da 

prática profissional irei expor a caracterização da escola, núcleo de estágio e 

caracterização da turma, na Realização da prática profissional que se encontra 

dividida em três áreas: área um – “organização e gestão do ensino 

aprendizagem”; área dois – “Participação na escola e relação com a 

comunidade”; área três – “Desenvolvimento Profissional”. É neste parâmetro 

que apresento também o meu Projeto de Investigação-Ação “Motivação dos 

alunos nas modalidades colectivas perante a aplicação de diferentes Modelos 

de Ensino e por último a Conclusão onde refiro os aspetos relevantes a retirar 

do estágio e qual a minha postura num futuro próximo enquanto docente. 

 PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, MODELOS DE ENSINO DE 

ENSINO, MOTIVAÇÃO 
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Abstract 

This work was prepared as part of the course Internship, included in the 

education master's study program in physical education in primary and 

secondary teaching. The internship can show two facets of teacher, or can 

expose the academic training while combining with the actual situation of the 

world of work as a teacher in a school, whether primary or secondary. The 

traineeship was performed in the Basic School 2.3 of Leça do Balio with 

cooperating teacher, with guiding teacher and with two more students of the 

Sports School of the University of Porto. The internship report is the document 

in which they are portrayed and reflected the experiences that occurred during 

professional internship. In this emphasize the most important aspects that have 

occurred throughout this academic year as a trainee teacher. The report is 

divided into five parts which are: Introduction, where I aim a brief presentation of 

the report and also a brief elucidation of the traineeship, Placement Personnel, 

where will expose the individual training project where  I expose my journey to 

the stage until the latter years of academic and professional experience, in the 

framework of professional practice will expose the characterization of school, 

training group and characterization of the class, the realization of professional 

practice which is divided into three areas: area one - "organization and 

management of teaching and learning"; area two - "Participation in school and 

relationship with the community"; Area Three - "Professional Development". It is 

this parameter that also present my action-research project "Motivation of 

students in legal terms before the application of different teaching models and 

finally the conclusion which I refer the relevant aspects to take the stage and 

which my position in the near future as a teacher. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, INTERNSHIP, TEACHING-

LEARNING, TEACHING MODEL, MOTIVATION 
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1. Introdução 

O relatório de EP está inserido na Unidade Curricular de Estágio Profissional 

do Curso de Mestrado de Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário da FADEUP. 

Flores em 1999 (cit. por Queirós, 2014, pp. 69-70) afirma que “a entrada no 

mundo do trabalho constitui uma etapa marcante na vida de qualquer pessoa, 

porquanto encerra um conjunto diversificado de experiências e de 

aprendizagens. Trata-se de um período vivido com emoção e entusiasmo, mas 

também cm alguma apreensão e ansiedade face às novas responsabilidades 

geradas pelas tarefas que se assumem“. O mesmo autor considera que “esta 

fase é também marcada por intensas aprendizagens que possibilitam ao 

professor a sobrevivência na profissão, sendo um período rico em termos de 

novas experiências pedagógicas, durante o qual se confrontam expectativas e 

realidades“.  

O ano anterior ao EP e durante o mesmo, permitiu-me uma visão alargada 

sobre o papel de aluno e posteriormente de docente. Toda a informação, retida 

enquanto aluno foi tida em conta posteriormente enquanto docente, fosse ela 

durante a planificação ou na realização. Por um lado enquanto docente e 

sendo orientado pelo PC que esteve presente diariamente na escola e pelo PO 

da faculdade foi-me proporcionado um ano repleto de experiências, fossem 

elas positivas ou negativas para a minha aprendizagem. Por outro lado a minha 

figura enquanto profissional deve ser tida em conta como um exemplo a seguir 

por parte dos alunos, como tal, tentei apresentar uma postura coerente, correta 

e educacional. Em suma o EP mostra a realidade da educação e tenta integrar 

o professor estagiário de uma forma coerente e progressiva de modo a que 

consiga dar resposta aos vários dilemas que possa encontrar, sendo sempre 

acompanhado. 

“A prática real de ensino possibilita a construção e a consolidação de um 

conjunto de destrezas, de atitudes e, sobretudo, de saberes práticos essenciais 

para o desempenho da profissão” (Queirós, 2014, p. 70).  
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O EP realizou-se na EBLB com um núcleo de estágio constituído por três 

elementos, tendo sido acompanhando continuamente pelo PC Mestre Rui 

Pacheco e pelo PO Virgílio Silva da FADEUP. Em 2015/2016 ao PC foram 

atribuídas as turmas do 7ºano e 9º ano da ESBLB.  

Na primeira parte (introdução), tive como objetivo uma apresentação do 

relatório e ainda uma breve elucidação do estágio profissional. Na segunda 

(enquadramento pessoal) irei expor o projecto de formação individual (PFI), 

onde evidencio o meu percurso até ao estágio, desde o meu início no desporto, 

as minhas experiências positivas e negativas sejam elas desportivas ou 

académicas até a este último ano de experiência académica-profissional. Na 

terceira (enquadramento da prática profissional), exibi a caracterização da 

escola, núcleo de estágio e caracterização da turma. Na quarta (realização da 

prática profissional), esta encontra-se dividida em três áreas: área um – “ 

organização e gestão do ensino aprendizagem”; área dois – “ Participação na 

escola e relação com a comunidade”; área três – “Desenvolvimento 

Profissional”. É neste parâmetro que apresento também o meu projeto de 

Investigacao-Ação “Motivação dos alunos nas modalidades colectivas perante 

a aplicação de diferentes Modelos de Ensino (MID e MED) e por último a 

Conclusão onde refiro os aspetos relevantes a retirar do estágio e qual a minha 

postura num futuro próximo enquanto docente. 

Em todo o documento é feita uma descrição dos momentos mais relevantes no 

que diz respeito à minha intervenção enquanto docente e ainda algumas 

reflexões sobre situações ocorridas durante o ano letivo. 
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2. Enquadramento Pessoal  

2.1 Características Pessoais 

Desde muito cedo que comecei a praticar desporto. Desde os 6 anos, (joguei 

16 anos futebol), a minha ligação foi muito forte com o desporto, sempre 

disponível para aprender como para ensinar. Tudo o que envolvesse atividade 

física, eu estava sempre presente e motivado, independentemente da sua 

duração. Esta prática desportiva proporcionou-me uma visão completamente 

diferente e experiências inovadoras, tais como, o saber perder, saber ganhar, 

fair-play, respeito, saber ouvir, saber decidir, superação, procurar sempre dar o 

melhor em tudo e alcançar o objetivo com determinação. Isso fez virar a minha 

orientação e ingressar na universidade para tirar Educação Física (EF) no 

Instituto Superior da Maia (ISMAI). Ter dois pilares como foram e são, os meus 

pais, que me fazem seguir em frente e alcançar os meus objetivos a tarefa 

torna-se mais fácil, no entanto ainda não está concluído mas agradeço a eles 

todo este caminho alcançado. 

Sou uma pessoa bastante energética, responsável, empenhado e de fácil 

relação com as pessoas. No que diz respeito a aspetos negativos, estes são 

mais direcionados para a vertente prática onde quero transmitir tudo para os 

alunos para que eles percebam, algum nervosismo que se nota principalmente 

no início de algo importante, como o estágio (primeiro contacto com os alunos, 

primeira aula, primeira reunião departamento de EF, primeiro contacto com PC 

e PO). Talvez isto se deva também por estar a começar a minha carreira  

enquanto docente e tal como a minha mãe diz “ se os outros conseguem, tu 

também vais conseguir! “ este deve ser o meu pensamento. 

Após três anos de licenciatura, tinha de tomar uma decisão sobre o que queria 

para mim, isto é, se queria ficar por ali e me dedicar a ginásios (até porque 

atualmente existem cada vez menos postos de trabalho na nossa área) ou 

então dar continuidade à aquisição de conhecimentos e tirar aquilo que foi 

pensando ao longo da licenciatura: o lecionar a todas as faixas etárias. Decidi 

seguir para Mestrado de Ensino, apesar de saber que a minha área está 

completamente desvalorizada e não contar atualmente para a média de 
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secundário. Sabia que tinha mais dois anos de aprendizagem que poderiam 

incidir sobre vários aspetos desde a postura, como agir durante uma aula, a 

sua organização, como motivar, demonstração, feedback, entre muitos outros 

aspetos de importância significativa. Nós não nascemos ensinados e como tal 

vamos aprendendo e modelando-nos para uma melhor performance, como tal, 

eu tive e tenho que aprender a controlar os meus pontos fracos e tentar inverter 

para uma melhor actuação perante os alunos.   

Ser um professor exemplar depende só de mim. É necessário definir o meu 

próprio caminho (que vai ser longo), escolher as estratégias necessárias para 

obter o meu sucesso e dos alunos e saber qual a melhor a aplicar em cada 

situação. 

 

2.2 Entendimento do Estágio Profissional  

Batista & Queirós (2013, p. 41) entendem que o EP “é uma unidade curricular 

que pretende dotar e capacitar o futuro professor de EF de ferramentas que o 

auxiliem a desenvolver uma competência baseada na experiência reflectida e 

com significado.” No que diz respeito à carreira docente, ela é muito mais que 

uma mera formação para posteriormente colocar os seus conhecimentos na 

prática. “Com efeito, a prática de ensino oferece aos futuros professores a 

oportunidade de imergirem 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, p. 33) . 

Existem três dicotomias que entendo serem pontos fulcrais para um docente 

obter sucesso na sua carreira:  

-Formação/Profissão  

-Teoria/Prática  

-Conhecimento/Ação  
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Um professor de EF não deve saber só pôr em prática exercícios físicos ou por 

outro lado, apenas transmitir (dar a conhecer) como se joga uma modalidade, 

através do jogo. Antes disso, existe a formação que de certo modo mostra, ou 

deveria mostrar, o exemplo da realidade. Saber dar resposta aos inúmeros 

problemas que os docentes encontram na fase inicial, é e será sempre o 

principal obstáculo, visto que só atenuará com a experiência (anos de 

experiência profissional) e com os alunos que possam encontrar ao longo do 

tempo. O‟ Sullivan em 2003 (cit. por Batista & Queirós, 2013, p. 33) assegura 

que “… não existe um “manual” definido que comporte a prescrição do modo 

de estruturar as práticas de ensino em contexto real, contudo a investigação 

sugere que a chave reside no procurar compreender, avaliar e desenvolver o 

contexto particular em que a experiência é estruturada, de modo a que os 

contributos desta etapa formativa possam ser realmente relevantes“. Não 

existe um modelo standard de abordagem aos alunos, uma vez que agimos e 

pensamos de maneira diferente. Aqui, é onde o docente se depara com o 

conflito de quais os conceitos a aplicar que foram aprendidos durante a sua 

formação, para posteriormente empregar na prática. Tem de existir um saber 

específico sobre a área em questão mas não se limitar por aí, visto que 

podemos encontrar profissionais a lecionar em vários ciclos e universidades, 

PC, PO, núcleo estágio (NE) e professores de outras disciplinas. Se 

conseguirmos interagir e tirar proveito do conhecimento transmitido por eles, 

iremos estar mais preparados teoricamente para saber dar resposta. Não 

conseguimos transferir conhecimento se não tivermos sabedorias do que 

estamos a transmitir. Quanto mais recolha de informação e interação houver, 

mais preparados vamos estar, visto que se trata de um conhecimento 

específico diferente ou mais evoluído. Tnnehill e Goc-Karp em 1992 (cit. por 

Batista & Queirós, 2013, p. 33) declararam que “… o maior ou menor sucesso 

das experiências de ensino em contexto real de prática depende dos vários 

intervenientes no processo”.  

Por outro lado nem tudo o que aprendemos (retiramos) será útil na prática, 

assim, conseguimos fazer uma distinção de um melhor ou pior docente. Um 

bom docente faz uma reflexão sobre o seu conhecimento e sobre a realidade, 

realizando posteriormente as devidas ações. Como foi dito anteriormente, 
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devemos conjugar todos os fatores (conhecimento teórico da formação, 

interação com outros docentes, com alunos e retirar o máximo de informações 

das práticas) para conseguirmos fazer com que os alunos desfrutem e tenham 

curiosidade em aprender algo mais em EF do que uma mera atividade, 

exercício físico ou prática de uma modalidade. “Neste entendimento, a 

existência do tempo e do espaço para pensar, analisar, produzir, construir e 

(re)construir o pensamento, o conhecimento e as conceções é realmente 

crucial” (Batista & Queirós, 2013, p. 35). 

O docente tem de corresponder a certos parâmetros tais como ser competente, 

autónomo, ter identidade, ser acessível à inovação onde deve estar aberto a 

todo o tipo de experiências enquanto docente, orientar e ser orientado, criticar 

e por sua vez ser criticado ou deparar-se com situações inesperadas e ter que 

as ultrapassar. Tudo isto se consegue através da troca de conhecimentos. 

Levando todos estes pormenores, o docente deve auto questionar-se 

respondendo à última dicotomia, relativamente às suas aulas (correu bem? 

Porquê? O que repetir e porquê?). Podemos encontrar todas essas dúvidas e 

respostas no último passo da formação, o EP. Como já foi dito anteriormente, 

há um choque da teoria para posteriormente aplicar na prática, daí ser 

importante a dimensão reflexiva/questionamento. A escola está em permanente 

mutação e é o professor que deve ter em conta o que saber lecionar consoante 

as condições com que se depara, nomeadamente atitudes e comportamentos 

que valoriza ou sanciona, professores da escola, gestão curricular que leciona 

e metodologias educativas que adota. “O facto de a aprendizagem acontecer 

em diversos grupos (em diferentes comunidades: estagiários e PC; PO e 

respectivos NE e professores da escola;..) favorece a partilha de conceções e 

entendimentos que, por sua vez, conduzem a práticas pedagógicas individuais 

mais consentâneas com as exigências concretas…Importa contudo que haja 

confronto construtivo entre os diferentes pontos de vista, que haja 

(re)interpretações que conduzam a mudanças concetuais no plano individual e 

construção de conhecimento e novas experiências” (Batista & Queirós, 2013, p. 

48).   

Concluindo há um conjunto de informações, aptidões e valores que os 

professores possuem em consequência da sua participação em processos de 
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formação (inicial e em exercício). A análise da experiência prática é 

manifestada no seu confronto com as exigências da complexidade, incerteza, 

singularidade e conflito de valores, próprios das suas atividades profissionais 

são situações que representam por sua vez, oportunidades de novos 

conhecimentos e de crescimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Expectativas em relação ao Estágio Profissional  

A prática pedagógica que existiu no ano anterior, desde organização da 

turma, planificação da aula, até à resolução de problemas de cooperação entre 

grupos, serviu como uma pequena rampa de lançamento para este ano de 

leccionação enquanto docente de uma turma. No entanto, isso não era o 

suficiente para ter a noção da realidade enquanto professor e ter que tomar 

algumas decisões em prol dos alunos. Algumas expectativas entraram nesta 

fase de professor iniciante nomeadamente saber a localização da escola e a 

deslocação para a mesma, como seria encarada a minha presença e função na 

escola perante os alunos, pessoal docente e não docente, visto que era um 

professor estagiário com novos conhecimentos, ter um professor cooperante 

que me desse oportunidade de errar para aprender e ao mesmo tempo ser um 

critico construtivo, um grupo de educação física onde houvesse partilha de 

ideias com um ambiente acessível e bastante aptidão para a integração, com 

diversas directrizes nas tarefas e verificar se a minha função tinha alguma 

influência, ou seja, se a minha voz era de certa forma activa ou meramente 

Conhecimento Ação 

Reflexão 
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passiva e encontrar um núcleo de estágio onde constatasse a partilha de 

ideias, observações, críticas construtivas e evoluções no que diz respeito ao 

trabalho de equipa. Um dos meus receios iniciais era que a escola não 

apresentasse condições para a prática. Ter que me desdobrar para realizar 

uma modalidade num espaço curto ou não ter o material adequado poderia 

trazer complicações. No entanto isso também poderia ser visto pelo lado 

positivo onde teria que inventar novas formas de aprendizagem com o que 

tinha disponível e colocar ao serviço dos alunos. Outro dos meus receios era o 

facto de ser a atenção principal para 20 alunos, digamos ser o exemplo a 

seguir. Sabia que para ser professor era um assunto que só com tempo e 

hábito é que seria ultrapassado. Sou uma pessoa que gosta de conviver e 

aprender com as situações que encontra, como tal esperava lidar com os 

adolescentes, pessoal docente e não docente e vivenciar cada situação na 

escola enquanto professor de forma positiva. Camilo Cunha em 2002 (cit. por. 

Lima et al., 2014, p. 79) afirmou que “a identidade do professor de Educação 

Física (EF) começa a ser construída desde cedo. O professor constrói a sua 

performance a partir de inúmeras referências. Entre elas estão a sua história 

familiar, a sua trajectória escolar e académica, a sua convivência com o 

ambiente de trabalho, a sua inserção cultural no tempo e no espaço”. 

Inicialmente estava com receio do que fosse encontrar, relativamente à 

turma (tipo de alunos) e escola em si, visto que ainda tenho muito para evoluir 

e não sabia que caminho traçar, mas o pensamento foi o de colocar o melhor 

ao serviço dos alunos, para eles conseguirem tirar partido disso e, aí sim, ficar 

com um sorriso nos lábios ao ver o meu objetivo atingido. Como o NE era 

constituído por três elementos, além do PC, fiquei com a convicção de que 

seria muito mais acessível a detecção de erros pelas observações das aulas e 

até nas planificações das atividades e organização, desde o planeamento 

anual (PA), organização do corta-mato, mega-sprint, torneios entre outros 

eventos que pudessem acontecer na escola relativamente à disciplina de EF. 

No que concerne ao PC, as minhas expectativas recaíam sobre a sua 

competência ao nível da docência, a capacidade de comunicação para com os 

estagiários e respetivas turmas, ser um conselheiro permanente durante a 

minha atuação no que diz respeito aos possíveis erros durante as avaliações e 
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respetivos feedbacks de forma construtiva para que eu, enquanto docente 

conseguisse evoluir e ter uma ideia do envolvimento que caracteriza a escola. 

Relativamente ao PO, o elemento que faz a ligação entre os estagiários 

e a faculdade, embora estivesse mais distante, eu esperava um feedback 

relativo às atividades organizadas e feitas além das observações das aulas 

(corta-mato, matraquilhos humanos, torneios inter-turmas) no sentido de 

melhorar a minha prestação em todas as áreas de desempenho e de certa 

forma conseguir estabelecer a ligação entre a escola e a faculdade (professor-

escola/aluno-faculdade), mostrando-se sempre disponível para ajudar. 

“A situação de estágio, em contexto real de prática profissional, constitui 

uma peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial na profissão, 

isto é no processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando de uma 

participação periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais 

autónoma, no seio da comunidade docente, através de um processo, que se 

quer gradual e refletido, de imersão na cultura profissional e de configuração e 

reconfiguração das suas identidades profissionais” (Batista & Queirós, 2013, p. 

47). 

Como EF é uma disciplina que consegue, de uma forma subtil e tão 

genuína, retirar informações dos alunos e ao mesmo tempo consegue 

transmitir aos alunos um sentido de responsabilidade, evolução e 

aprendizagem, esperava relativamente à turma conseguir ganhar a confiança 

de todos os elementos, encontrar um grupo de alunos mais interessados, 

disciplinados e motivados para fazer as aulas. Era imperativo que fazia parte 

da minha função incumbir e fomentar aprendizagens prazerosas aos alunos, 

visto que não existem alunos perfeitos. Como tal tentei sempre moldar a turma 

em função dos meus objetivos e despertar interesse na realização das minhas 

aulas. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional    

3.1 Escola como local de formação  

É na escola que se desenvolve a verdadeira formação, o verdadeiro ato 

de educar, de ensinar, se potencializa o desenvolvimento dos alunos e da 

sociedade em todos os níveis, desde os mais colaborativos aos mais isolados, 

dos extrovertidos aos introvertidos, dos competitivos até aos que não gostam 

de jogar, dos alunos com processos cognitivos mais rápidos até aos meninos 

com necessidades educativas. “Como tal, as escolas devem contribuir para a 

formação da responsabilidade social do aluno, apoiando-o sistematicamente, 

com o intuito de o auxiliar na obtenção de um bom desempenho escolar” 

(Correia et al., 2013, p. 277). Fonseca em 1984 (cit. por Correia et al., 2013, p. 

277) confirma que “o sucesso escolar é uma condição fundamental para o 

bem-estar do indivíduo, e por isso a escola deve fazer “da criança a matéria-

prima e do professor o instrumento de produção”. No entanto vemos que a 

sociedade tem uma grande influência na escola, que faz com que por vezes ela 

seja mudada em função da sociedade. A intenção da escola não pode passar 

por outra senão a de educar, transformar, erguer alunos para os dias difíceis, 

para o futuro, para o mundo do trabalho, ou seja para conseguir ser uma 

pessoa completa em todos os níveis possíveis e imagináveis. Ferreira em 2005 

(cit. por Correia et al., 2013, p. 277) expõe que “neste sentido, a ação do 

professor não poderá ser isolada, pois a escola deverá funcionar como um todo 

e proporcionar condições de aprendizagem adequadas a todos os estudantes“.  

A escola serve para criar ou abrir horizontes para os alunos se 

adaptarem a diversos ambientes. Tudo isso deve ser fomentado nos alunos em 

múltiplos fatores, sejam eles cultura desportiva ou até nos valores 

psicossociais. Para isso, a escola deve suscitar no aluno a criação de hábitos 

que perdurem para o resto da sua vida. 
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3.2 Caracterização da Escola (Escola Básica 2,3 de Leça do Balio)  

A escola EBLB encontra-se no concelho de Matosinhos, na freguesia de 

Leça do Balio. 

A EBLB está inserida no Agrupamento de Escolas do Padrão da Légua, 

juntamente com a Escola Básica e Secundária Padrão da Légua (sede de 

agrupamento), Escola Básica da Amieira, Escola Básica do Araújo, Escola 

Básica de Gondivai, Escola Básica do Padrão da Légua e Jardim de Infância 

Monte da Mina. 

A direção do agrupamento é presidida pela diretora, a subdiretora, 3 

adjuntos e 3 assessores, sendo o conselho geral composto por sete 

representantes do pessoal docente, dois do pessoal não docente e dois 

representantes dos alunos do ensino secundário, cinco dos pais e 

encarregados de educação (EE), quatro da autarquia e três da comunidade. O 

conselho pedagógico é constituído pela presidente, a diretora da escola, e 

pelos coordenadores de departamento: da educação pré-escolar e 1º ciclo, de 

ciências experimentais, de ciências sociais e humanas, de educação artística e 

tecnológica, de educação física e especial, de língua materna, de línguas 

estrangeiras, de matemática e TIC, da via profissionalizante, diretores de 

turmas do ensino secundário, diretores de turmas do 2º e 3º ciclos, serviços 

socioeducativos, docentes da educação pré-escolar, professores titulares de 

turma do 1º ciclo, apoios e das atividades de complemento curricular e centro 

de recursos educativos. 

Por um lado, o agrupamento é visto pelos resultados académicos 

positivos obtidos pelos alunos, assim como pelo profissionalismo com que os 

alunos da via profissionalizante realizam o seu estágio profissional com muitos 

ingressos no mundo laboral. Por outro, quer ser visto como um agrupamento 

que dá resposta aos objetivos dos alunos, às suas aspirações, tendo em conta 

as diferenças, dando as ferramentas necessárias para a prossecução dos 

estudos ou para imergir no mundo do trabalho. É dada prevalência a educar e 

fomentar a aceitação da diferença, a superação, o trabalho, a dedicação, a 

competência, o respeito pelo outro e por encarar de forma positiva a mudança 

e o futuro. 
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O Regulamento Interno (RI) do Agrupamento define o regime de 

funcionamento de todas as escolas a ele pertencentes. Transcreve, ainda, os 

direitos e deveres dos membros da comunidade escolar, destacando-se o 

direito de toda a comunidade participar no processo de elaboração dos 

documentos estruturantes e na apresentação de sugestões e críticas 

relativamente ao seu funcionamento, e o dever de promover um são convívio 

com todos elementos da comunidade, estando recetivos a críticas e sugestões 

que venham melhorar a sua ação. A EBLB tem alunos do 2º e 3º ciclo, 

contando com 7 turmas do 2º ciclo (3 do 5º e 4 do 6º ano) e 10 turmas do 3º 

ciclo (4 do 7º, 3 do 8º e 3 do 9º ano). A escola integra espaços e equipamentos 

desportivos suficientes para a prática das modalidades onde a sua gestão é 

autónoma, desde um pavilhão com bancada, cinco balneários para os alunos 

se equiparem, um para arrecadação do material, dois campos exteriores (com 

quatro balizas de futebol), pista de atletismo (piso em cimento) com linhas 

marcadas para quatro corredores, seis tabelas de basquetebol no seu exterior 

e ainda uma sala com espelhos para possível ensino da modalidade de dança. 

Ainda possibilita ainda o ensino da modalidade de natação visto que têm uma 

piscina bastante perto da mesma. A disciplina de EF é dada por quatro 

professores e ainda três professores estagiários da FADEUP. 

Em conclusão, e em comparação às demais escolas, a EBLB apresenta 

condições espaciais e humanas favoráveis para a prática da disciplina de EF, 

coisa que num futuro próximo ou numa outra escola poderei não encontrar 

esses fatores positivos. Salvo raras exceções (por exemplo condições 

climatéricas), a escola como tinha instalações acima da média, apenas tinha 

que me cogitar na organização, planificação e lecionação das aulas. Todos os 

espaços disponíveis apresentavam as condições necessárias para a 

abordagem das modalidades que teria que lecionar.  

 

3.3 Núcleo de Estágio 

“De uma coisa estamos convictos, é de que este caminho, quando 

calcorreado com companhia é sempre mais agradável, aconchegante e 

frutífero. Portanto, é “obrigatório” abrir janelas e portas, mormente para afastar 
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os sentimentos de desamparo em que por vezes inadvertidamente caímos” 

(Rolim, 2013, p. 82). 

O núcleo de estágio foi constituído por três estagiários, todos 

provenientes da FADEUP a frequentar o Mestrado de Ensino de EF nos 

Ensinos Básicos e Secundários. Três cabeças pensam melhor que uma: Acho 

que esta frase se adequa perfeitamente ao NE. Tornou-se bastante mais 

vantajoso a planificação e organização das atividades por ser um grupo da 

mesma faculdade e ter um número reduzido de elementos. Posto isto, consegui 

ver cooperação, espírito de grupo, união, sinceridade e, acima de tudo, saber 

ouvir e saber aceitar. É certo que o estágio é um processo individual em que 

temos uma turma à nossa responsabilidade, mas o que os nossos olhos vêm, 

os dos outros não o vêm da mesma forma. Todas as reuniões, conselhos e 

ajuda nas funções foram úteis e necessárias para que eu, enquanto PE, 

evoluísse. 

 

“Dentro deste núcleo há tempo para tudo, desde tempo de lazer até ao tempo 

de trabalho. Sempre prestável uns com os outros, sempre disponível para 

ajudar e para ouvir o que têm a dizer (seja da observação das aulas, ou em 

outro contexto) ”. (Reflexão 1º Período, 20 de Dezembro 2015) 

 

Dos meus dois colegas, conhecia a Maria1 por ter tirado a licenciatura na 

mesma faculdade que eu, e o José2 por já ter trabalhado com ele no primeiro 

ano de mestrado de ensino. Receei ao início que as coisas fossem 

constrangedoras e houvesse falta de comunicação, ou até mesmo uma falta de 

união entre o grupo, coisa que não se verificou ao longo do ano letivo.  

“Mais importante ainda, urge procurar e manter uma atitude exigente e 

responsável, um espírito de justiça, de tolerância e de compreensão, uns para 

com os outros” (Rolim, 2013, p. 82). No início do ano, coincidiu que a minha 

turma fosse a primeira a ter aulas à terça-feira. Isto fez com que eu fosse o 

                                            
1
 Nome Fictício  

2
 Nome Fictício  
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primeiro a ter reunião com a turma, o primeiro a falar à frente de uma turma, o 

primeiro a dar aula, a lecionar as modalidades sejam elas individuais ou 

colectivas. Se por um lado, senti que estava em desvantagem perante os meus 

colegas, pois eles aprendiam com os meus erros e já não os iam cometer nas 

suas aulas, por outro, senti que é a viver e cometer erros na primeira pessoa 

que nós aprendemos e evoluímos. Ademais, com o aconselhamento dos meus 

colegas, consegui progredir enquanto professor. Assim, considero, de forma 

geral, que o NE teve um papel fundamental na minha evolução e na partilha de 

conhecimentos. “O ensino prático será então completado por seminários sobre 

as dificuldades experimentadas pelos futuros educadores; as soluções dadas 

aos problemas serão examinados em comum e os professores poderão 

comentar as visitas efectuadas às turmas” (Mialaret, 1981, p. 113). 

3.4 Professor Orientador 

“Por diferentes motivos, desde que garantidos os requisitos essenciais, 

entendemos que o EP deve ser tacitamente assumido com um espaço de 

autonomia de atuação, liberdade de ação e de realização plena do estagiário. 

Isto reclama do PC e do PO o exercício permanente de uma magistratura de 

influência e de vigilância atentas, e logo que garantidas as condições de 

conforto e confiança, um transferir de responsabilidade para o estagiário” 

(Rolim, 2013, p. 58). 

Por um lado, o PO, apesar de estar longínquo no que diz respeito às 

funções na escola, conseguiu ter um papel fundamental na ligação entre a 

escola e a faculdade. Aquando as suas visitas para as observações, partilhou 

sempre a sua opinião, dando-me sempre feedbacks de forma construtiva para 

que os erros fossem corrigidos e posteriormente não fossem repetidos na 

prática. Por outro lado, também demonstrou disponibilidade para ajudar em 

todos os momentos do estágio. Após as suas visitas, feedbacks e estipulação 

de datas de entrega do relatório dos períodos, fez-me perceber a importância e 

responsabilidade de ir dando um passo de cada vez. 
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3.5 Professor Cooperante  

“A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. O diálogo entre 

professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática 

profissional” (Nóvoa, 1992, p. 26). 

  “Após este período posso afirmar que foi um pilar fundamental no meu 

estágio. Sempre seguro nas suas informações, sempre prestável caso fosse 

preciso e nunca restringiu aos estagiários a liberdade de ensino, dando sempre 

feedback para melhorar, tanto a nossa transmissão de conhecimentos, como 

novas formas de ensino enquanto professores. Por outro lado também se 

mostrou disponível para aprender visto que trouxemos novos exercícios e jogos 

para os alunos que nunca foram vistos (por exemplo o jogo dos pontos 

cardeais em Orientação). Colocou sempre prazos para a realização das 

atividades, tarefas ou entrega de documentos. Ou seja, no fundo foi uma 

partilha de ideias e novas formas de aprendizagem para ambos.“ (Reflexão 1º 

Período, 20 de Dezembro 2015) 

 

O PC que tem um vasto conhecimento e uma experiência notável, 

conseguindo demonstrar e passar esse mesmo conhecimento para nós, 

enquanto PE. Sempre acompanhou o processo, ao longo do ano lectivo, e deu 

sempre liberdade de organização e planificação das aulas, permitindo que eu 

aplicasse, sem receios e na prática, o que eu adquirira na teoria, anteriormente. 

“Alcançado este patamar, o relacionamento dos PC e PO para com o 

estagiário, sem deixar de ser vigilante, passa a ser um relacionamento de 

cooperação, de colaboração, de facilitador, de mediador, em que o estagiário 

tem oportunidade de apresentar as conceções, defender os seus pontos de 

vista e as suas crenças, reflectir e justificar as suas opções, apresentar e 

ensaiar as suas soluções e, por último, avaliar e confirmar o êxito ou „inêxito‟ 

das suas propostas e realizações” (Rolim, 2013, p. 59). 
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O questionamento no fim de cada aula, a minha opinião sobre a mesma ou 

uma análise referindo os aspetos positivos e negativos, serviu de reflexão para 

a minha pessoa enquanto PE. “Isto significa que cada professor tem que 

encontrar o seu caminho profissional e a sua forma própria de ensinar, 

consoante a postura que tem e o significado que confere ao que ensina, porque 

os modelos que uns utilizam, por mais eficazes que sejam, podem não servir a 

outros” (Rodrigues, 2013, p. 95). 

Nunca impôs o seu modelo de ensino próprio, apenas fazia questão de 

referir outros recursos que poderia utilizar de modo a obter sucesso de várias 

formas e não apenas de uma. Resumindo, considero que foi um pilar 

imprescindível na minha passagem de aluno para PE, mas também na 

evolução apenas enquanto PE. 

 

3.6 Caraterização da Turma 

Segundo Pimenta em 2008 (cit. por Sérgio, 2014, p. 17) “ser professor é 

ir além das actividades burocráticas para qual se formam técnicos. A natureza 

do trabalho docente, que é ensinar, contribui para formação dos alunos nas 

atitudes, nos valores, nas habilidades e em conhecimentos que contribuam 

para os munir dos saberes necessários ao enfrentamento dos desafios que a 

prática social lhes impõe no cotidiano”.  

Pacheco em 1991 (cit. por Sérgio, 2014, p. 17) referiu que “os programas de 

formação de professores devem desenvolver capacidades nos futuros 

professores para que estes possam analisar as situações que terão que 

enfrentar e tomar decisões mais adequadas a cada uma delas”. Antes de 

olharmos para a turma apenas no sentido de que tem um número de alunos e 

como devemos organizar as aulas, devemos pensar que um aluno, acima de 

tudo, é um ser humano e, como tal, é único, tem uma história de vida diferente 

de todos os outros, vivências e culturas diferentes, o que proporciona acções e 

pensamentos de formas diferentes, que originam ritmos diferentes de 

aprendizagem. Assim, é fundamental conhecer um aluno não apenas enquanto 
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tal, mas também como pessoa com uma existência extra-escola, dando 

resposta às necessidades que apresente ao longo do percurso. 

Ficou designado que as turmas que ficariam para os estagiários seriam 

as do 7º ano e a escolha para saber qual a turma do PE não foi aleatória. O 

aluno que teve melhor média de fim do primeiro ano de mestrado de ensino 

teria a possibilidade de escolher a turma. Logo, no início do ano letivo, foi 

pedido aos professores estagiários que elaborassem um questionário (Anexo I) 

que permitisse a caraterização da turma. Como referi anteriormente, através 

dele, consegui identificar quais as necessidades que a turma apresentava, qual 

o seu ritmo de aprendizagem, qual devia ser o meu método de ensino no que 

diz respeito às estratégias a utilizar, qual a sequência mais adequada a seguir 

e ainda estabelecer prioridades de ensino que beneficiassem a sua 

aprendizagem. Após a escolha da turma (7º ano), tive acesso a uma listagem 

com número e fotografia dos alunos. Durante o primeiro contacto com a mesma 

pedi que preenchessem o questionário de modo a conseguir ter o retrato da 

turma. De seguida apresento os dados referentes à mesma. 

No ano letivo 2015/2016, a turma do 7º ano de escolaridade foi 

constituída por 20 alunos, 60% (12 do sexo masculino) e 40 % (8 do sexo 

feminino). Verificou-se uma faixa etária entre os 11 e os 14 anos, como pode 

ser observado nas figuras 1 e 2. Todos os alunos estavam aptos para a 

realização normal das aulas de Educação Física. 

 

 

Figura 1 Distribuição da turma por Género   
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Figura 2 Distribuição da turma por Idade 

3.6.1 Local de Residência 

A análise da residência dos alunos pode ser observada na Figura 3, bem como 

a percentagem de alunos da turma por localidade. 

 

Figura 3 Distribuição da turma pelo Local de Residência 

 

Na observação da localidade de residência dos alunos constatou-se que a 

grande maioria habitava em Leça do Balio (80%). Tendo em conta este factor, 

e as aulas não serem leccionadas no 1º tempo da manhã, conseguiu-se que 

não houvesse atrasos por parte dos alunos. 
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3.6.2 Habilitações dos Pais 

As habilitações literárias dos encarregados de educação encontram-se 

na figura 4 abaixo. 

 

Figura 4 Habilitações Literárias dos Encarregados de Educação 

 

Conclui-se que as habilitações dos encarregados de educação vão desde o 4º 

ano de escolaridade até ao 12º ano, tendo também uma resposta nula. 

Podemos concluir que nenhum possui habilitações correspondentes ao ensino 

superior, no entanto, pelo menos um dos encarregados de educação consegue 

acompanhar o aluno em casa em caso de auxílio para possíveis dúvidas 

relativamente ao ano de escolaridade onde o aluno se encontra. 

 

3.6.3 Preferências Curriculares  

Para ter um melhor conhecimento da preferência dos alunos, no 

questionário constavam duas perguntas: uma relativa às disciplinas favoritas e 

a outra relativa às disciplinas onde têm mais dificuldades. Os resultados 

obtidos são apresentados na figura 5 (disciplinas favoritas) e na figura 6 

(disciplinas com mais dificuldades). 
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Figura 5 Distribuição dos Alunos tendo em conta as disciplinas preferidas com a respetiva 
percentagem 

 

 

Figura 6 Distribuição dos alunos tendo em conta as disciplinas onde tem mais dificuldade com a 
respetiva percentagem 

 

Podemos observar que a disciplina de EF (35%) e Ciências (15%) têm 

um grande apreço pelos alunos. No que diz respeito às disciplinas com maior 

dificuldade, surge uma superioridade da Matemática (33%) e do Português 

(31%).  
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3.6.4 Saúde 

Na figura 7 e figura 8 constatamos quais os problemas que os alunos 

apresentam ao nível de saúde. 

 

Figura 7 Distribuição dos alunos relativamente a problemas existentes de saúde  

 

Figura 8 Distribuição dos alunos relativamente a quais os problemas de saúde 

 

No que concerne aos problemas de saúde dos alunos, com as duas 

perguntas feitas no questionário, pretendi averiguar se existia algum aluno que 

estava impedido de realizar as aulas. Como se pode verificar na figura 7, quase 

metade dos alunos (40%) referiram que apresentam doenças. Na figura 8, são 

apresentadas as doenças de uma forma mais específica. Todas elas foram 

tidas em conta na planificação das aulas, visto que poderiam existir alguns 
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exercícios mais intensos que pudessem ser ofensivos à integridade física dos 

alunos, o que se pretendeu evitar. No entanto, no caso da hemiparesia, 

reconheci ser pertinente que existisse um acompanhamento mais próximo, 

visto que nunca tinha presenciado, nem conhecimento de que tipo de doença 

se tratava e de quais as suas limitações. Procurei informações com a diretora 

de turma e encarregado de educação e posteriormente, com o aluno em 

questão, tendo-me sido indicado que poderia realizar as aulas, mas dentro das 

suas capacidades (por exemplo, no salto em altura apenas realizava a corrida 

em “J” e posteriormente a impulsão do lado esquerdo, no basquetebol apenas 

fazia o drible corretamente com uma mão, etc). 

 

3.6.5 Prática desportiva extracurricular 

Relativamente à prática desportiva dos alunos fora do contexto escolar, 

constatamos na figura 9 que 11 alunos (55%) praticam desporto fora do âmbito 

escolar e 9 alunos (45%) não realizam qualquer atividade. Quanto às 

modalidades praticadas pelos alunos estas são apresentadas na figura 10. 

Saber que alguns alunos praticam exercício permiti-me supor que estes têm 

disponibilidade e estão motivados para realizar dentro e fora da escola 

qualquer tipo de modalidade. No entanto, a minha preocupação ficou mais 

centrada nos alunos que não realizam qualquer atividade extracurrilar, em 

saber como os motivar e estimular neles vontade em participar e estar 

disponíveis para a prática. 

 

Figura 9 Distribuição dos alunos perante atividades extracurriculares 
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Figura 10 Distribuição dos alunos pelas atividades praticadas fora do âmbito escolar 

Como podemos observar, as preferências dos alunos centram-se mais 

no futebol (50%). Alguns alunos enumeraram mais do que uma atividade a ser 

realizada fora da escola. De facto, ao longo do ano, consegui constatar que a 

turma apresentava um nível superior no que diz respeito ao futebol 

comparativamente às restantes modalidades abordadas ao longo do ano letivo. 

 

3.6.6 Conclusões 

Este documento constituiu uma referência de análise de dados relativa à 

informação da turma do 7ºano. Apoiei-me em figuras esquemáticas (tabelas e 

gráficos) para ilustrar possíveis tendências e procurei interpretar em texto 

corrido a importância que essas informações poderiam ter nas aulas de EF. A 

turma é constituída por 20 alunos, onde 12 (60%) são do género masculino e 8 

(40%) do género feminino. Verifica-se uma faixa etária entre os 11 e os 14 

anos e a maioria dos alunos (80%) reside em Leça do Balio.  

As habilitações dos encarregados de educação variam desde o 4ºano de 

escolaridade até ao 12º ano. Não existe nenhum encarregado de educação 

com habilitações literárias correspondentes ao ensino superior. 

No contexto escolar de turma, as disciplinas de EF (35%) e Ciências 

(15%) são apontadas como disciplinas mais prezadas. Por outro lado às 
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disciplinas com maior grau de dificuldade a turma elege a Matemática (33%) e 

Português (31%). 

Relativamente aos aspetos de saúde, quase metade dos alunos (40%) 

referiram que apresentam doenças (asma, hemiparesia, bronquite, alergia 

pólen etc). 

Por último, no que diz respeito à prática desportiva, numa turma de 20 

alunos, 11 alunos (55%) praticam desporto fora do âmbito escolar e 9 alunos 

(45%) não realizam qualquer atividade. As preferências dos alunos centram-se 

mais no futebol (50%).Foram ainda enumeradas actividades como Zumba 

(7%), Karaté (7%), Surf (7%), Skate (7%) e Orientação (7%). Alguns alunos 

enumeraram mais do que uma atividade a ser realizada fora da escola, dentro 

das que foram enumeradas anteriormente. 

3.7 Turma do 2º Ciclo 

Após o conhecimento de que o núcleo de estágio teria que lecionar a 

uma turma do 2º ciclo, foi tempo de decidir entre o núcleo qual a ordem, as 

modalidades e de que forma era feita a lecionação. Para tal, tivemos que nos 

debruçar sobre os horários das turmas do 2º ciclo e verificar qual a turma que 

tinha um horário compatível com o NE. Após uma conversa com a professora 

da turma, ficou definido que as modalidades a serem abordadas ao longo do 

ano seriam voleibol, badmínton, basquetebol, natação, futebol e atletismo. A 

minha função enquanto professor de 2º ciclo passou por lecionar no 3º período 

as modalidades de atletismo e futebol. A turma que era composta por 20 

elementos mas no 3º período teve mais um aluno fazendo um total de 21 

alunos. Apurou-se que era uma turma com alguma capacidade física mas com 

algumas alunas mais velhas difíceis no que diz respeito a sinais disciplinares, 

visto que conseguiam destabilizar uma aula com o seu mau comportamento. 

No início da apresentação verifiquei o entusiasmo dos alunos, porque era o 

terceiro professor a lecionar, uma cara nova com exercícios e novas formas de 

aprendizagem. Talvez o facto de ser mais jovem do que o os professores de 

EF da escola permitiu uma maior interação entre as partes, o que fez não só 

com que a aprendizagem fosse melhor como também o “à-vontade” que os 

alunos tinham para expor as suas dificuldades e receios fosse maior. A grande 
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generalidade dos alunos, preferencialmente os rapazes, eram muito 

disponíveis para ouvir o que lhes transmitia, de que forma é que deviam ser 

feitos os exercícios e pediam ajuda quando não conseguiam realizar o 

movimento correto. O mesmo não se verificava no grupo das raparigas, onde 

havia muita reticência para a realização dos exercícios. 

 

“Hoje antes de começar a aula propriamente dita comecei por exemplificar 

novamente como era feito a transposição com pernas alternadas, devido a 

alguns alunos terem vindo falar comigo a dizer que estavam com dificuldades”. 

(Diário de Bordo – 22 de Abril) 

 

“Assim sendo, o profissional competente deverá ser, acima de tudo, um prático 

reflexivo, capaz de produzir conhecimentos segundo as suas experiências” 

(Cunha, 2008, p. 80). Nem sempre foi fácil a lecionação, tendo em conta que a 

modalidade de futebol e atletismo nem sempre vão de encontro ao género 

feminino, mas através das reflexões pós-aula e conselhos de PC, professora 

da turma e NE tentei sempre motivar e incutir novas formas de apreciação na 

modalidade. 

 

“Nota-se um nível bastante acentuado no que diz respeito ao empenho 

demonstrado por ambos os géneros. Talvez pela maioria dos rapazes praticar 

a modalidade fora da escola existe uma maior motivação quer no jogo ou uma 

adaptação no exercício com pouca explicação. O mesmo não acontece nas 

raparigas onde perco bastante tempo de explicação para a sua realização”. 

(Diário de Bordo – 27 de Abril) 

 

“O facto de ter feito o exercício da roda (toca e foge) com alguns obstáculos (a 

turma foi dividida por géneros) permitiu que estivessem empenhados com 

grande disponibilidade para a prática, chegando a pedir para repetir o 

exercício.” (Diário de bordo – 15 de Abril) 
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“As raparigas demonstram grandes dificuldades e não conseguem saltar as 

barreiras de metal e recusam-se a saltar. Como tal, arranjei barreiras mais 

pequenas para promover o salto (não ter receio) e a forma como devem saltar.” 

(Diário de bordo – 29 de Abril) 

As aulas foram sempre feitas a pensar na retenção de conhecimentos 

dos alunos. Dispor ao serviço deles, exemplos práticos e exercícios lúdicos 

como forma de superação: este foi o grande ponto desta turma. Como são 

imaturos estão sempre em movimento ou com pouca atenção ao que lhes 

dizem, a não ser quando são chamados à atenção. As aulas foram sempre 

observadas pela professora e NE, permitindo que houvesse feedback posterior 

à aula caso considerasse algo a mencionar. Revelei sempre disponibilidade 

para ouvir os seus conselhos de forma a melhorar a transmissão de 

conhecimentos e arranjar novas formas motivacionais e formas lúdicas.  

 

“Hoje um dos alunos que tinha bastantes dificuldades conseguiu realizar o salto 

de barreiras corretamente. Logo após a sua realização olhou para o chão e 

sorriu. Posteriormente veio ter comigo e apenas disse: “ Obrigado professor 

pelas dicas, a partir de agora já sei como realizar o salto” (Diário de Bordo – 13 de 

Maio) 

“O professor é responsável por tarefas que não pode delegar noutras pessoas 

nem resolver de outra forma. Desempenha o papel de guia da educação dos 

alunos, organiza o processo de educação, conduz e direcciona o processo de 

desenvolvimento da personalidade dos alunos” (Bento, 2003, p. 26). 

Agradeço à turma do 2º ciclo por esta experiência, os momentos vividos 

e o sorriso demonstrado ao longo das aulas. Principalmente o facto de 

quererem aprender a saltar corretamente, a superarem-se, o saber perder e 

saber ganhar, e ajudar os colegas que não tinham visão suficiente para chegar 

ao objetivo pretendido. 
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4. Realização da prática Profissional 

A nossa função enquanto docente requer uma estrutura, planeamento de todas 

as atividades para existir sucesso durante a sua prática. Para isso acontecer 

tem de haver uma união entre as três áreas: (1) organização e gestão do 

ensino aprendizagem, (2) participação na escola e relação com a comunidade, 

(3) desenvolvimento profissional. De seguida irei retratar as minhas vivências, 

objetivos traçados e alcançados no EP nas áreas referidas acima. 

Yinger em 1986 (cit. por Gomez, 1992, p. 102) afirmou que “o êxito do 

profissional depende da sua capacidade para manejar a complexidade e 

resolver problemas práticos, através da integração inteligente e criativa do 

conhecimento e da técnica”.  

 

4.1 Área um – Organização e gestão do ensino aprendizagem 

 

4.1.1 Conceção   

“Muitos professores e estudantes penalizam-se, pensando que a causa do 

conflito reside neles, nas suas insuficiências. Porém as dificuldades na 

assimilação de conhecimentos teóricos e da sua aplicação na prática situam-se 

menos na pessoa e mais na natureza da “coisa: na estrutura, função, lógica e 

configuração das teorias; na estrutura, organização, dinâmica e complexidade 

da prática” (Bento, 2014, p. 19). 

Esta etapa carateriza-se pela criação do processo de ensino-aprendizagem do 

professor, sendo através dele que se criam estratagemas para colocar na 

prática. Desde logo foi essencial fazer uma pesquisa sobre o ambiente em que 

estava inserido, nomeadamente as normas, regulamentos, planificações das 

turmas, atividades a realizar ao longo do ano e a turma que iria lecionar 

durante o meu EP. Por outras palavras, aqui reside a capacidade que eu, 

enquanto professor, tive para observar e conhecer todos os fatores importantes 

para o meu sucesso, desde a entrada na escola, sala dos professores, 

biblioteca, pavilhão gimnodesportivo, turma e os alunos, funcionários, 
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instalações, professores da área, bem como regulamentos, planificações, 

instalações desportivas, material existente e necessário para as aulas e ainda 

atividades a serem pensadas para posteriormente serem realizadas.  

Mas antes desse processo, de me situar na instituição, no início do ano 

foi-me pedido a elaboração de dois documentos que foram fundamentais, 

sendo eles o PFI e caraterização da turma. No primeiro documento houve uma 

divisão por três enquadramentos: pessoal, institucional e operacional. No 

pessoal, fiz uma biografia sobre mim, o meu entendimento sobre o EP e quais 

as minhas expectativas em relação ao mesmo. No institucional elaborei uma 

caraterização da escola onde realizei o EP e no operacional defini as áreas do 

processo de ensino aprendizagem.  

O segundo documento, referente à caraterização da turma, permitiu-me 

ter uma melhor perceção da mesma relativamente ao seu agregado familiar, 

problemas de saúde, alimentação, preferência das disciplinas, atividades 

extracurriculares e ocupação dos seus tempos livres. Após a primeira reunião 

de conselho de turma tomei conhecimento de que alguns alunos eram, de certa 

forma, problemáticos e que era uma turma nova (alunos provenientes de duas 

turmas) onde eles ainda mal se conheciam uns aos outros. Como tal, o 

questionário aplicado serviu para saber alguns factores como a residência 

deles para os possíveis atrasos (não se verificou) à aula se esta fosse ao 

primeiro tempo da manhã. Saber as suas dificuldades e preferências 

curriculares para que eu enquanto professor adoptasse estratégias para dar 

continuidade à preferência notada em relação a Educação Física. Ter 

conhecimento dos problemas de saúde que impossibilitassem ou 

complicassem a realização das aulas foi importante, visto que além dos 

problemas enunciados anteriormente, a minha atenção foi mais direccionada 

para o aluno com hemiparesia. O aluno prontamente avisou que conseguia 

realizar as aulas mas sempre dentro das suas capacidades. A sua 

disponibilidade para a prática fez com que ficasse surpreendido, visto que tinha 

tido uma opinião completamente diferente de professores de outras áreas (em 

educação visual chegava-se a aproveitar da sua situação para não realizar o 

que era pedido). O número de alunos a realizar alguma prática extracurricular 

foi importante para que eu tivesse noção da disponibilidade e motivação dos 
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alunos nas modalidades a serem abordadas ao longo do ano. No entanto, 

tentei focar-me mais no número de alunos que não praticam, saber as razões e 

estimular vontade pelo menos nas aulas e que essa vontade perdurasse para 

fora da escola. Como já referi anteriormente, todos os alunos eram diferentes e 

apesar de haver opiniões de que os alunos eram de certa forma problemáticos 

eu não consegui constatar esse problema, mas sim a falta de alguma 

motivação por parte de alguns alunos. A motivação foi um factor a ter em conta 

visto que notei alguma falta da mesma para modalidades não muito apreciadas 

por alguns, ou até mesmo a pouca vontade para a prática de actividade física. 

A disciplina de Educação Física consegue manter uma relação mais próxima 

entre aluno-professor, talvez por ter sido um professor que dei liberdade para 

falarem abertamente das suas dificuldades, tentei incluir os alunos de uma 

forma geral na turma independentemente das dificuldades de cada um. Isso 

deveu-se ao modelo de educação desportiva aplicado no segundo período. Foi-

se notando, ao longo das aulas, que a turma me auxiliava na montagem do 

material, por exemplo, na modalidade de ginástica, na montagem de circuitos 

para a modalidade de patinagem e ainda na demonstração dos exercícios. 

Considero isso uma evolução na relação que falei anteriormente, ou seja, além 

de direccionar a minha atenção para outras particularidades que não essas, 

consegui transmitir-lhes algum sentido de responsabilidade, seja neste caso 

para exemplificar, para ajudar na montagem ou para arrumar material e 

trabalhar em equipa. Assim houve uma permuta de ajuda e evolução em 

ambas as partes, tanto eu como professor, como eles alunos. “À competência 

pertencem as capacidades, os conhecimentos, as habilidades e hábitos 

requeridos para o rendimento na actividade em interrelação profunda tornando-

se na competência, ou seja: numa estrutura individual, típica, superior à soma 

das componentes que a constituem e que se torna importante para o sucesso 

do indivíduo” (Matos, 1993, p. 468).  

Os dois trabalhos elaborados permitiram que eu enquanto professor 

tivesse uma melhor postura, desempenho e atuação durante o meu EP. Após 

estas observações, refleti e consegui estar o mais bem preparado para 

conseguir atuar perante a escola e a turma, dando mais importância à 
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caraterização da turma visto que é na turma que a minha função enquanto 

docente se vai debruçar. 

4.1.2 Planeamento  

“Na planificação são determinados e concretizados os objectivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as 

estruturas coordenadoras de objectivos e matéria, são prescritas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico” (Bento, 2003, p. 15). 

Nesta etapa, através da realização da etapa anterior e das informações 

da EBLB, consegui planear assim a minha prática pedagógica. Desde logo, na 

reunião com o PC, foram entregues aos estudantes estagiários dois 

documentos, Planeamento Anual referente ao 3ºCiclo (Anexo II) e o plano de 

atividades de complemento curricular (PACC) (Anexo III). O Planeamento 

Anual encontrava-se dividido pelos três anos do 3º ciclo e pelos três períodos 

do ano letivo. Em cada ano estavam as modalidades a lecionar nos diferentes 

períodos e também as horas destinadas a cada modalidade. No que diz 

respeito ao ano que lecionei, este teve de ser alterado nas horas totais das 

modalidades a serem lecionadas ao longo dos períodos. Tendo em conta as 

horas disponíveis para a disciplina e as horas que constavam serem 

demasiado extensas, incitou uma alteração na diminuição das horas no 2º 

Período e um aumento nas horas das modalidades do 3º Período. “Os planos 

não precisam de ser elaborados de modo que toda a actuação didáctica esteja 

completamente determinada de antemão. Podem propor também alternativas, 

podem abstrair-se até uma certa concretização. Porém, neste ultimo caso, não 

significa que os aspectos em questão não tenham sido objecto de uma 

decisão; não os concretizar não significa ignorá-los“ (Bento, 2003, p. 18). 

Relativamente ao PACC, neste constam todas as atividades extracurriculares a 

realizar ao longo do ano letivo, tais como os jogos tradicionais, o corta-mato 

escolar, mega-sprint escolar, atividade a ser pensada e realizada pelo NE 

(posteriormente ficou designada que seria Matraquilhos Humanos), corta-mato 

distrital, torneios (basquetebol, andebol, voleibol) e torneio de futebol (inter-

turmas). Todas as atividades referidas anteriormente já tinham uma data, bem 

como o local a serem realizadas. Além disso, ainda tinha as competências 
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gerais que deveriam ser atingidas ou pelo menos tentar incentivar e incumbir 

nos alunos as mesmas.  

Para uma melhor planificação e realização enquanto PE ao longo do EP recorri 

ao Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC). Foi um instrumento que teve 

como finalidade ajudar na planificação e coerência do meu conhecimento. “A 

planificação é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de 

ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e a sua realização prática” 

(Bento, 2003, p. 15). O MEC foi realizado de uma forma metódica, onde foram 

analisados e aplicados conhecimentos tendo por base o contexto no qual 

estava inserido, desde a instituição, alunos, conteúdos a lecionar, objetivos, 

avaliações, situações de aprendizagem, construção de Unidades Didáticas 

(UD) e planos de aula (PA). No entanto, foi passível de ser alterado, visto que 

durante o EP há uma certa imprevisibilidade que o professor deve encontrar 

nas suas aulas. O modelo está dividido por 8 módulos e serviu, como foi 

referido acima, como uma estratégia para melhorar a eficácia do meu ensino. 

Exigiu algum trabalho da minha parte para a realização do mesmo, no entanto, 

acredito ter sido de extrema importância, pois após a sua concretização tive à 

minha disposição as informações necessárias para desempenhar a função de 

professor na sua plenitude. Desde o aprofundar de conhecimentos sobre 

modalidades menos conhecidas por mim até à descoberta de lacunas e 

competências, o intuito era o de tomar as melhores decisões consoante o nível 

da turma e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Concluindo, o MEC 

possibilitou uma maior eficiência da minha parte tanto na tomada de decisão 

como no organização de estratégias para obter o sucesso dos alunos. 

Após a verificação do MEC elaborado, o PC sugeriu que fosse 

consultado o Programa Nacional de Educação Física (PNEF), para uma melhor 

percepção e construção posteriormente das UD que falarei mais à frente. 

“O professor tem participação determinante na planificação do processo de 

educação; assegura a passagem do nível de planificação para o nível de 

preparação, assim como a retroacção das reflexões e análises do ensino; actua 

decisivamente no sentido da realização do programa. Assumir semelhantes 

tarefas requer pensamento criativo, conhecimentos específicos, assim como 
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actividade e iniciativa na preparação e realização do ensino” (Bento, 2003, p. 

26). Segundo o mesmo autor, “assumir o programa nunca é um objetivo 

autónomo; está sempre ao serviço do desenvolvimento da personalidade dos 

alunos” (Bento, 2003, p. 34).  

 

 “Passar da planificação para a prática ainda vai uma grande distância. 

Verificou-se isso hoje na aula. Tinha tudo orientado para ser um sucesso e 

acabou por falhar completamente. O comportamento dos alunos não facilitaram 

o trabalho bem pelo contrário ainda piorou“ (Diário de Bordo – 2 de Fevereiro) 

 

Apesar de todos os parâmetros estarem delineados e bem estruturados, 

a educação física é uma disciplina bastante imprevisível no que diz respeito à 

sua prática. Como tal, nem sempre as coisas acontecem como estão na teoria. 

Um professor de EF tem de saber dar resposta às mais variadas situações que 

possa encontrar, no menor tempo possível para evitar perdas de tempo e que o 

processo de ensino aprendizagem não seja posto em causa. Devemos sempre 

privilegiar o desenvolvimento integral do aluno, aperfeiçoando os objetivos e 

estruturar o processo de ensino aprendizagem de modo a que seja eficaz no 

que diz respeito aos conhecimentos, habilidades para que este consiga dar 

resposta aos problemas que possa encontrar no futuro. Para evitar, como foi 

referido anteriormente, perdas de tempo e uma melhor percepção, elaboração 

e realização das aulas os estagiários elaboraram um horário onde evidenciava 

a ocupação das instalações desportivas e todas as horas em que eram 

lecionadas aulas (Anexo IV). Se, por um lado, tinha a perceção de quantas 

turmas estariam a ter aula numa hora, por outro, não sabia quanto espaço teria 

disponível para a minha prática. No entanto, isso nunca foi um entrave à minha 

lecionação, visto que previamente os professores que lecionavam ao mesmo 

tempo tinham uma conversa e decidiam de forma pacífica, tendo em conta a 

modalidade, o espaço e material disponível.  

Foi composto um horário (Anexo V) do NE, tendo as aulas de todos os 

PE da FADEUP e ainda a reunião em que cada semana o NE se reunia com o 
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PC para debater algumas dúvidas existentes quanto às aulas dadas, 

planificação das aulas seguintes, elaboração de UD, feedbacks das aulas 

observadas e lecionação ou organização de atividades durante o EP. Isto 

desencadeou reflexões acerca da forma como o processo de aprendizagem 

devia ser feito para melhorar os conhecimentos, aptidões dos alunos e também 

melhorar a minha postura e ação enquanto professor estagiário.  

Relativamente à construção da UD permitiu um aperfeiçoamento no que 

diz respeito à abordagem dos conteúdos nas respetivas modalidades. Na 

reunião entre PE e PC ficou delineado que cada um dos estagiários deveria 

realizar uma UD e, para facilitar a composição, da mesma aconselhou a 

consulta do PNEF. Esta sugestão foi vantajosa para não valorizarmos apenas 

os objetivos do PNEF, como também para termos em conta os objetivos da 

turma. Por exemplo, a turma que lecionei tinha dias específicos de aulas de EF 

e um número preciso de alunos, em contrapartida o PNEF tem dados fictícios, 

sem números concretos. Portanto, teve que existir um ajustamento para chegar 

a um consenso, levando tanto a prestação dos alunos para a construção da UD 

como os objetivos propostos no PNEF. “O planeamento da unidade temática 

não deve dirigir-se preferencialmente para a matéria em si mesma – a abordar 

nela – mas sim para o desenvolvimento da personalidade (habilidades, 

capacidades, conhecimentos, atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, 

explicitar as funções principais assumidas naquele sentido por cada aula” 

(Bento, 2003, p. 78). As construções das UD foram alinhadas após o primeiro 

contacto com a turma relativamente à avaliação diagnóstica (AD), ou perante a 

aplicação de diferentes modelos de ensino, como foi o caso no basquetebol no 

2º período. Como é natural, ao longo dos períodos e das modalidades foram 

sendo feitas alterações tendo em conta as respostas dos alunos em termos 

práticos, ou seja, foi realizada uma adaptação relativamente aos objetivos, 

progressões e número de conteúdos, visto que teria que ser mais realista tendo 

em conta as caraterísticas reais da turma e de forma a promover o 

desenvolvimento dos alunos. O processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

não é uniforme, isto é, após a constatação do nível da turma, consegui 

manobrar de forma eficaz a elaboração da UD, desde AD até a avaliação 
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sumativa (AS). No entanto, a elaboração da mesma só passava para a prática 

após visualização e aceitação do PC.  

No que diz respeito à lecionação das modalidades nos períodos e nos 

respetivos dias da semana, o PC sugeriu que as UD fossem lecionadas 

alternadamente, ou seja, nas aulas de 100 minutos, 45 minutos de uma 

modalidade e 45 minutos de outra modalidade (10 minutos para equipar). A 

razão dessa escolha existiu para não se tornar desmotivante para os alunos e 

para captar a sua atenção por mais tempo. Uma escolha ainda mais acertada 

foi o fato de, caso fosse possível, lecionar uma modalidade coletiva e 

posteriormente uma individual, visto que assim conseguiam pôr em prática 

comportamentos e habilidades diferentes que existiam tanto na modalidades 

coletivas como nas individuais. Posto isto, houve uma necessidade de fabricar 

um plano periódico (PP) que tiveram sempre atenção e retificações por parte 

do PC (Anexo VI). O PP foi um instrumento imprescindível para a minha 

orientação enquanto PE. Nele constam todas as aulas, data e dias da semana, 

horas, UD‟S e qual o número da aula de cada modalidade, facilitando a minha 

organização enquanto professor. “Um instrumento de planificação funciona 

tanto melhor, como meio auxiliar de preparação do ensino, quanto mais se 

consiga guiar o comportamento de planificação e aquilo que é planificado” 

(Bento, 2003, pp. 17-18). 

Ao longo do ano, enquanto professor estagiário, o plano de aula (PA) 

tornou-se o meu companheiro de viagem, pois em cada aula que fosse 

leccionar teria que ter um PA de acordo com o que estava estipulado na UD. 

Foi o documento (Anexo VII) que elaborei com mais regularidade chegando a 

elaborar um PA por dia o que fez com que tivesse uma maior preocupação 

para evitar possíveis erros na elaboração do mesmo. Houve um cuidado no 

que diz respeito aos exercícios e progressões a apresentar no plano, visto que 

teriam que corresponder ao conteúdo e, ao mesmo tempo, dar resposta às 

dificuldades apresentadas pelos alunos. Após a realização de cada aula eu, 

enquanto PE, fazia uma reflexão sobre quais as componentes onde devia 

persistir, progressões que deviam ser feitas nos exercícios, conteúdos e onde 

devia melhorar consoante as dificuldades que a turma apresentava. É claro que 

na construção houve sugestões do professor cooperante sobre os objectivos 
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gerais, específicos, os exercícios mais adequados para a modalidade, o 

respectivo tempo de exercitação, material a utilizar e as componentes críticas 

mais apropriadas no momento. Todos estes pormenores foram importantes 

para mim, desde a evolução dos alunos ao longo das aulas até aos erros 

apontados pelo PC na visualização do plano e das suas notificações. “Antes de 

entrar na aula o professor tem já um projecto da forma como ela deve decorrer, 

uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais. Tais são, 

por exemplo, decisões sobre o objetivo geral e objectivos parciais ou 

intermédios, sobre a escolha e ordenamento da matéria, sobre os pontos 

fulcrais da aula, sobre as principais tarefas didácticas, sobre a direcção 

principal das ideias e procedimentos metodológicos” (Bento, 2003, pp. 103-

104). Enquanto a evolução deles serviu para encontrar diversos exercícios que 

fossem motivadores para eles, os aspetos enunciados pelo professor 

cooperante serviram como feedback positivo para as próximas aulas não 

repetir ou tentar melhorar a minha forma de elaboração de uma forma mais 

simplificada.  

 

4.1.3 Realização 

Neste ponto irei fazer referências às estratégias utilizadas durante o meu 

EP, nomeadamente sobre o controlo da turma, pontualidade e dispensas, 

feedbacks, gestão do tempo de aula, motivação e abordando os aspetos 

principais no que diz respeito às dificuldades sentidas e de que forma as tentei 

ultrapassar.  

Antes de ter a primeira reunião com a turma tivemos uma reunião de 

Conselho de turma onde foi referido algumas caraterísticas da mesma:  

“Alguns alunos com muitas dificuldades ao nível do português e matemática e 

apenas um com um problema ao nível motor, nada que não o impeça de 

realizar as aulas de educação física. Ter atenção mais virada para dois alunos, 

um deles é visto como um aluno dissimulado e que perturba facilmente as 

aulas. O outro aluno é pouco empenhado e com atitudes incorrectas na sala de 

aula.” (Diário de bordo 14 de Setembro) 
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Louro em 2005 (cit. por Rodrigues, 2013, p. 95) entendeu que “é o professor o 

condutor do processo de ensino à aprendizagem. É a ele que compete criar as 

condições para que se efetive a apropriação do conhecimento e de 

desenvolvimento de competências para a vida por parte dos alunos. Cabe ao 

professor decidir e aplicar as técnicas e processos que considere mais eficazes 

para que as aprendizagens e a formação se façam com mais rapidez, com 

mais consistência e com mais durabilidade. Para que isto aconteça é 

necessário que o professor tenha os conhecimentos necessários e domine os 

determinantes que lhe permitem fazer uma escolha.” 

Tendo em conta as informações obtidas previamente, o primeiro impacto 

com a turma revelou um nervosismo da minha parte, visto que seria um longo 

percurso com a turma em que teria que haver conhecimentos, partilha e 

opiniões por parte de ambos. Seria um ano difícil mas de extrema importância 

para mim. A minha preocupação passou por dar uma imagem correta e ser um 

exemplo a seguir, implementando rotinas e normas que vou referir abaixo. 

Previamente houve preparações com PC e sozinho sobre o que enunciar, a 

posição que deveria ser a mais correta a ter em frente aos alunos e esconder o 

nervosismo que poderia apresentar. 

“ Antes desta aula houve preparação da mesma com reuniões entre professor 

cooperante e estagiários e preparação de um plano de aula e da elaboração de 

um pequeno discurso, para saber melhor o que transmitir e de forma correta. O 

primeiro impacto com os alunos apesar do nervosismo foi encarado com 

seriedade”. (Diário de Bordo 22 de Setembro) 

 

4.1.3.1 Controlo da Turma / Pontualidade e Dispensas 

“Os contextos em que o professor se integra impõe-lhe normas próprias de 

interacção, acompanhadas de diversas limitações e de um processo de 

socialização profissional” (Pacheco & Flores, 1999). 
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“O primeiro impacto com os alunos foi encarado com seriedade, mostrando que 

quero que isso se verifique ao longo dos períodos. Estava nervoso como é 

normal, ter vinte olhos a olhar para a minha pessoa e ter que ser objetivo e 

concreto sem falhar no discurso é difícil, mas não impossível.” (Diário de Bordo 22 de 

Setembro) 

 

Como impacto inicial na turma tentei logo na primeira reunião 

estabelecer regras com o objetivo de ter o controlo da mesma. Além do 

professor cooperante considerar importante, eu também tive sempre em 

pensamento que se houvesse controlo, a minha função enquanto professor 

durante o processo de ensino-aprendizagem nunca seria posta em causa. Nem 

sempre foi fácil e, por vezes, tive que corrigir comportamentos inadequados. 

Doyle em 1986 (cit. por Pacheco & Flores, 1999, p. 33) afirma que “a primeira 

limitação situa-se ao nível da relação com os alunos. O professor exerce duas 

funções principais: uma de gestão de ensino, outra de instrução”. 

Ao longo das aulas as chamadas de atenção foram diminuindo, visto que 

já sabiam até onde podiam chegar, ou seja, já sabiam qual a postura que 

deviam adotar nas minhas aulas e  qual a minha atitude enquanto docente. 

Muchielli em 1976 (cit. por Matos, 1993, p. 471) escreve que “seja como 

mediador ou como operador da mudança no aluno a comunicação impõem-se 

então ao professor como um instrumento primeiro e fundamental da sua 

missão.” Logo, consegui criar uma relação professor/aluno bastante 

satisfatória. É evidente que o professor cooperante teve um papel 

preponderante nos conselhos no final de cada aula, não só para melhorar o 

controlo da turma, mas também resolver as possíveis lacunas que 

evidenciassem os comportamentos desviantes dos alunos, a transição de 

exercícios, feedback’s, demonstrações e instruções. Permitiu que eu tivesse 

uma postura diferente no que diz respeito à elaboração dos planos e realização 

dos mesmos face à turma em questão. “A actividade do professor ocorre 

sobretudo num processo de actividade comunicativa em que professor e alunos 

transformam os seus comportamentos” (Matos, 1993, p. 471).  
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Relativamente à pontualidade e dispensa das aulas, os alunos cumpriam 

com a hora estipulada para a prática, trazendo sempre o material adequado 

para a mesma, excetuando a modalidade de natação abordada no terceiro 

período. Alguns alunos não realizavam as aulas por não trazerem material ou 

apenas por não quererem realizá-la. Procurei saber o porquê de tal facto 

acontecer e estabelecer novas regras, além das existentes, sem comprometer 

os objetivos e conteúdos da modalidade. Por exemplo, permitir a visualização 

dos alunos que não estavam a realizar a aula, incentivando à prática na 

próxima aula. Apesar do meu objetivo ter tido alguma influência positiva dentro 

da turma, chegando a ter quase toda a turma a realizar aula, alguns alunos 

conseguiram atingir limite de faltas (material e presença), comprometendo 

assim o seu aproveitamento escolar. 

 

4.1.3.2 Feedback’s 

Segundo Rink (2014, p. 26) o feedback pode ser caraterizado de duas 

formas: conhecimento do resultado ou conhecimento de performance. No início 

tive bastante dificuldade para emitir feedback‟s. Não ter confiança, o à-vontade 

com a turma, querer ter mais controlo da turma do que emitir feedback‟s e por 

vezes não me sentir ainda preparado para falar perante uma turma de vinte 

pessoas fez com que numa fase inicial fossem quase nulos. Por um lado 

enquanto PE utilizei os dois tipos, mas preferencialmente o feedback de 

performance, visto que emiti feedback aquando da execução do movimento, 

por exemplo quando os alunos realizavam na modalidade de patinagem o 

deslize em “4” estava a emitir feedback de que forma o membro inferior devia 

estar e o respetivo pé em relação ao resto do corpo e do solo. No entanto, 

também empreguei o feedback de resultado, ou seja, emitia por exemplo como 

é que devia ser a posição final correta do deslize em “4”, antes sequer de a 

realizarem. Antes de tudo, o PE deve estar melhor preparado tanto para a 

instrução como para o feedback das ações. Como tal deve procurar 

rapidamente as lacunas e evitar que aconteçam e principalmente que os alunos 

tenham essa perceção. Posteriormente deve conseguir transmitir, analisar e 

agir, ou seja, deve conseguir fazer chegar a informação ao aluno, conseguir 
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fazer uma observação correta da parte prática do aluno e posteriormente dar-

lhe feedback.  

O Feedback “…traduz uma informação de retorno em função de um 

comportamento observado. Esta informação representa um complemento de 

outros “feedbacks” directamente ligados à própria tarefa e respectiva actividade 

muscular. São as condições de prática (extrínsecas e intrínsecas) que 

proporcionam informações suplementares de avaliação, sejam elas fornecidas 

concomitantemente ou espaçadas no tempo, antes entre ou após a 

execução(s)” (Sarmento et al., 1993, p. 2). O facto de lecionar, fazer 

observações das aulas dos meus colegas, do PC,  e através das opiniões 

deles, consegui tirar proveito e mudar a minha postura emitindo mais 

feedback‟s no sentido positivo, de forma a captar melhor a atenção dos alunos 

e conseguia fazer com que realizassem até chegar ao objetivo pretendido. 

“Então encontramos variados tipos de feedback, tais como os que traduzem 

elogio (salienta as aspetos corretos e desenvolve a motivação da 

aprendizagem), apreciação (positiva ou negativa), negação ou desaprovação 

(realça os erros demonstrados e podem criar situações emocionais pouco 

próprias à aprendizagem)” (Sarmento et al., 1993, p. 2). Como referi 

anteriormente, nem todos os alunos são iguais e o feedback pode ser 

interpretado e pedido de várias formas pelos alunos. Por exemplo, na 

modalidade de ginástica, existiam alunos que gostavam que examinasse a sua 

prestação e questionavam-me posteriormente se era assim que eu, enquanto 

professor pretendia o exercício. Por outro lado havia alunos que apenas 

realizavam o exercício e não questionavam. Aqui eu emitia-lhes Feedback para 

que eles corrigissem certas falhas que existissem ou para incentivá-los a 

repetir visto estar correta a sua performance. 

 

4.1.3.3 Instrução e Demonstração 

Durante o meu ano de EP verifiquei que é crucial ter uma boa 

comunicação, não só entre o NE e PC mas também na relação professor-

aluno. Para que não houvesse uma má interpretação dos alunos na realização 

dos exercícios, a informação deve ser a mais breve e concisa possível, até 
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porque o aluno interioriza melhor de forma prática e a escutar do que 

meramente a ouvir o professor. Por exemplo, os alunos conseguiram perceber 

melhor como era feito um deslize em carrinho quando estava alguém a realizar 

ao mesmo tempo que ouviam os aspectos principais a ter em conta na prática 

do que quando era feita apenas oralmente. O mesmo era verificado nas 

modalidades mais desconhecidas para alguns alunos, onde eles retinham mais 

depressa a informação através da realização prática acompanhada de uma boa 

instrução do que apenas explicação oral. “Retemos, por exemplo melhor o que 

vemos do que aquilo que ouvimos, recordamos ainda melhor o que vemos e 

ouvimos” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 73). No entanto há que ter em conta 

que uma turma envolve um número considerável de alunos e como tal todos 

têm diferentes tempos de reação, de perceção e consequentemente de ação. 

Além de termos que ter convicção do que transmitimos, devemos sempre 

adaptar conforme o aluno que temos à nossa frente. No que diz respeito às 

minhas dificuldades durante o EP, notaram-se ao nível do tempo de transição 

da instrução para a exercitação. Havia um excesso no processo de instrução, 

com demasiada informação que por vezes podia ser simplificado ao nível da 

prática no exercício, ou com emissão de palavras-chave para o momento em 

questão. Algumas vezes, por falta de perceção dos alunos, tive que despender 

mais tempo para uma nova aclaração. Por exemplo durante a modalidade de 

patinagem tive que desdobrar até ao ínfimo pormenor para conseguir colocar 

uma aluna a realizar um deslize enquanto outras alunas (ex-praticantes) com 

uma breve aclaração do que era pedido foi o suficiente para a execução ser 

perfeita. “Sabemos que informação que precede a realização de uma 

actividade motora ou de um exercício é decisiva para qualificar essa prática” 

(Rosado & Mesquita, 2009, p. 80). Aproveitei esse factor das alunas com 

aptidão na modalidade a ser leccionada para que a demonstração fosse feita 

por elas (circuito de patinagem). Tirei partido visto que podia dar uma instrução 

correta dos pormenores a levar em conta para outros alunos. Além disso, com 

a prática, observação de aulas, correções por parte do PC, sugestões dos 

colegas estagiários, visualização de vídeos, utilização de desenhos de como 

era feito o percurso de patinagem, exercício em futebol, consegui ter uma 

melhor clareza na instrução, facilitando não só a percepção dos alunos, bem 

como a minha perceção enquanto professor. “Na realidade, não importa 
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apenas que o aluno ou atleta esteja atento e receba a informação em boas 

condições; não importa, também, unicamente que compreenda a informação e 

a retenha; é preciso que a aceite, que seja persuadido que adira afectivamente 

às actividades propostas” (Rosado & Mesquita, 2009, p. 73).  

4.1.3.4 Gestão do tempo 

“A gestão do tempo de aula é uma tarefa difícil e complexa para os professores 

embora aparentemente pareça ser um assunto simples e direto” (Arends, 

2008a, p. 124). Penso que foi uma das grandes dificuldades durante o EP. 

Como PE exemplifiquei sempre os exercícios de forma prática, mas o facto de 

querer passar toda a informação necessária para os alunos oralmente, quando 

por vezes seria mais fácil falar através da prática ou o facto de ter que explicar 

várias vezes o mesmo exercício até que os alunos tivessem percebido fez com 

que tivesse perdido um pouco a noção do tempo e que tivesse que reorganizar 

a realização da aula. Alarcão e Tavares em 1987 (cit. por Matos, 1993, p. 470) 

asseguram que “a vivência da prática, por sua vez, fornece-lhe elementos que 

lhe permitem reformular o equacionar teórico dos problemas isto é; a teoria 

informa a prática e esta, por sua vez, ilumina os quadros teóricos ao exigir 

novas reflexões, novos aprofundamentos.” 

Ao longo das aulas tentei sempre colmatar os meus lapsos através das 

sugestões do PC e as minhas reflexões após as aulas. Uma das soluções que 

apliquei foi o facto de ser mais conciso aquando da explicação e ter passado 

para a prática após uma breve explicação. Assim, a perceção dos alunos 

permaneceu muito mais clara após a exemplificação prática. Após as reflexões, 

correções e posteriormente aplicação na prática a minha forma de estar 

enquanto PE ficou mais acessível melhorando não só na minha postura, 

transmissão de conhecimentos bem como na gestão do tempo em cada 

exercício. 

 

“Estes pequenos erros cometidos nesta aula foram analisados de forma a 

serem colmatados para que não ocorram numa próxima vez. Esta é uma longa 

caminhada de erros e de aprendizagens que servem para mim enquanto 
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professor estagiário evoluir, tentando sempre dar o melhor de mim para 

progredir o conhecimento e as aprendizagens dos alunos” (Diário de Bordo – 2 de 

Fevereiro). 

 

4.1.3.5 Modalidades Individuais 

Atletismo 

Na modalidade de Atletismo há sempre o grande entrave das condições que a 

escola apresenta e dos alunos com que nos deparamos. A EBLB apresentou 

condições para a prática da modalidade com linhas já pouco visíveis (foram 

marcadas novamente no 2º período) e material necessário para a realização da 

mesma. Relativamente aos alunos, estes tinham uma perceção que a 

modalidade apenas ensina a correr, o que tornou por vezes difícil a minha 

tarefa no que diz respeito à introdução de conteúdos.  

“Já sabia de antemão que as próximas aulas de atletismo iria ser uma parte 

menos agradável para os alunos visto ser aulas de corrida de resistência e de 

preparação para a corrida da milha. Como tal tentei ao máximo tirar partido 

disso e inovar para eles conseguirem ter algum prazer”. (Diário de Bordo – 12 de 

Novembro). 

 

Não tendo visto nenhuma objeção à utilização do livro de Rolim & Garcia 

(2013) segui as orientações para a realização das aulas. Tentei sempre 

providenciar exercícios lúdicos e que fossem atrativos para a turma, visto que 

atletismo tem alguma reputação negativa por parte dos alunos, uma vez que 

eles entendem que a modalidade apenas demonstra a correr e saltar. 

 

“ Às vezes temos tudo perfeito na nossa cabeça e parece simples a sua 

perceção mas na cabeça de outras pessoas está uma completa confusão e é 

preciso simplificar, que foi este o caso“. (Diário de Bordo 1 de Outubro). 
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Fiz uma preparação para o corta-mato escolar durante a lecionação da 

modalidade, implementando sempre nas aulas uma corrida que inicialmente 

começou com 2 minutos e foi progredindo em cada aula em minutos. Tentei 

permanentemente motivar os alunos através de desafios. 

 

“Optei por provocar um desafio à turma relativamente a corrida de preparação 

para o corta-mato. Disse à turma que caso conseguissem aguentar os 4 

minutos a correr sem que ninguém parasse eu para a semana iria correr com 

eles 5 minutos. O desafio não passou disso mesmo, visto que pelo menos 3 

alunas pararam”. (diário de Bordo – 8 de Outubro). 

 

“ Dei continuidade à preparação do corta-mato e mantendo o desafio à turma 

que correria com eles se aguentassem. Vários alunos pararam, logo o desafio 

esta de pé para a próxima aula”. (Diário de Bordo – 13 de Outubro)  

 

Ao longo das aulas a sua evolução foi notória, visto que, por exemplo, 

durante a prova de resistência na AD tive alunos a não realizar, a desistir e 

posteriormente durante as provas verifiquei que os alunos evoluíram em todos 

os aspetos, desde melhorias de tempos, paragens, desistências de prova entre 

outros.  

 

“Tenho bastante trabalho pela frente, onde o meu objetivo passa pelos vinte 

alunos conseguirem realizar a prova sem nenhuma paragem e nenhuma 

desistência”. (Diário de Bordo – 29 de Setembro) 

  

Estas progressões foram feitas com exercícios lúdicos ao longo das aulas, 

onde o grau de dificuldade aumentava para evitar desmotivação e desinteresse 

na realização da aula. Nem sempre foi conseguido por todos os alunos, no 

entanto, houve uma maior predisposição para a prática na maioria dos alunos. 
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 “Na prova de resistência a turma conseguiu dar uma resposta positiva visto 

que ninguém desistiu e ainda conseguiram melhorar os tempos em alguns 

alunos. Outros alunos não estavam interessados em fazer a prova e limitaram-

se a fazer por obrigação. O José3 surpreendeu pela positiva ao fazer a prova 

sem nenhuma paragem e com um tempo bastante aceitável, tendo em conta 

que era um aluno que parava sempre nas corridas de preparação” (Diário de Bordo 

– 19 de Novembro). 

 

Ginástica 

A modalidade de ginástica é “temida” por alguns professores por não se 

sentirem à-vontade e por não terem grande cariz para a sua lecionação. Não 

encontrei esse problema visto que sempre tive uma boa relação com a 

modalidade, tendo apenas uma preocupação em relação à organização das 

aulas, no que diz respeito ao espaço, segurança dos alunos e respetivas 

ajudas. No início tive algum receio quanto ao empenho dos alunos, uma vez 

que é uma modalidade que não é apreciada em comparação às restantes e às 

ajudas por parte dos alunos (visto que poderia levar a alguma brincadeira e pôr 

em causa a segurança dos mesmos). Como tal, optei pela lecionação dos 

conteúdos por vagas. Usei 4 vagas (5 alunos em cada uma), numa delas havia 

um nível mais elevado onde existia uma ajuda do professor e nas restantes 

havia uma inter-ajuda entre os alunos. No início houve uma elaboração e 

exemplificação de exercícios mais simplificados pela minha parte para os 

alunos terem uma melhor perceção de como era feito o exercício e a sua 

respetiva ajuda. Por outro lado, também optei por introduzir uns “skillcards” 

(Anexo VIII) de modo a facilitar a perceção dos alunos com alguns aspetos 

importantes (o antes, durante e o após), isto é, como deve ser a posição inicial 

para a realização do movimento, a sua execução e a posição final do exercício. 

Não obstante, no meio da sua realização, ainda deveria constar a correta ajuda 

e possível “feedback” da minha parte. Servia também como ajuda para 

perceber as componentes críticas e para relembrar caso já não se lembrassem 

                                            
3
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do que era pretendido. Na montagem do material nunca deixava o trampolim 

de forma correta, mas sim lateral ou até virado ao contrário, assim consegui 

evitar que saltassem sem ninguém a vigiar, privilegiando a segurança dos 

alunos. Notei que foi uma modalidade em que os alunos tiveram alguma 

insegurança quanto à sua realização e estavam num nível muito básico, tendo 

em conta que já tinham dois anos, pelo menos, da modalidade. No entanto, o 

seu empenho nunca esteve em causa, nem mesmo durante a avaliação. 

 

Patinagem 

Na modalidade de patinagem deparei-me com algumas dificuldades uma 

vez que era uma modalidade que nunca tinha aprendido enquanto aluno. Como 

tal, debrucei-me na tarefa de procurar informação em livros, informações e 

sugestões do PC, observar vídeos de como eram realizados os exercícios, ver 

diferentes exercícios lúdicos que fossem importantes para a aprendizagem da 

turma e tentar decompor tudo ao mais ínfimo pormenor para que adquirissem 

as ferramentas necessárias ao longo das aulas. 

“Tive que procurar informação para conseguir perceber de que forma é dada e 

a melhor forma para lecionar”. (Diário de bordo – 5 de Janeiro) 

 

No que diz respeito ao material para a realização das aulas, a escola 

dispunha de patins de quase todos os tamanhos para os alunos e, após debate 

com o PC, decidimos que quem tivesse os seus próprios patins poderia trazê-

los e realizar as aulas com os seus, facilitando assim o processo de ir buscar 

os patins à arrecadação. Para tal acontecer foram estabelecidas regras, onde 

tinham que formar uma fila indiana e só podia entrar um de cada vez dentro da 

arrecadação com um auxiliar presente ou a minha pessoa para facilitar a 

entrega dos mesmos. A escola tinha à sua disposição material disponível para 

a montagem de circuitos o que me facilitou na construção de exercícios mais 

atractivos para a turma. 
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Após a AD, a turma apresentou um nível de prática bastante aceitável o 

que me gratificou enquanto professor. Como tinha alunas que já tinham 

praticado anteriormente a modalidade fora da escola, sempre que era 

necessária uma explicação prática, a minha tarefa no que diz respeito à 

exemplificação, era delegada nelas. Assim, a turma tinha uma perfeita noção 

de qual o objetivo pretendido e de como teria que ser feito, através da 

visualização prática e do meu “feedback” enquanto o realizavam. Para a 

introdução da modalidade optei, por sugestão do PC, pela lecionação de 

conteúdos através da utilização de um circuito ou, por vezes, até dois circuitos, 

onde os alunos eram separados por níveis. As aulas estiveram sempre 

condicionadas pois por vezes estávamos três professores no pavilhão a 

lecionar ao mesmo tempo e por vezes o plano que estava delineado teve que 

ser alterado, por falta de espaço, mas nunca pondo em causa o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos. Os alunos que estavam dispensados de 

realizar aula ou impedidos de a fazer tinham sempre a tarefa de auxiliar os 

colegas com mais dificuldades em realizar os movimentos corretos, por minha 

orientação, no sentido de adquirir o conhecimento respeitante à modalidade. 

“Conhecer o limite que se apresenta no momento em que ele é vivido, para 

poder superá-lo adiante” (Silva & Rubio, 2003, p. 70). De uma turma de vinte 

alunos apenas tive dois que não sabiam patinar. Por um lado, através do meu 

apoio, da interajuda dos colegas de nível superior e de colegas com quem se 

sentia mais à-vontade, houve uma evolução quer a nível de cooperação, a 

nível de interajuda e a nível pessoal no que diz respeito à superação. “É 

possível dizer que a superação se traduz na manutenção do desejo, na 

esperança de sua realização e na ação para a sua viabilização, e é esse 

conjunto de atitudes que levará o atleta a superar-se, cumprindo a função 

social de elemento de projeção por parte daqueles que buscam realizar esse 

tipo de sonho” (Silva & Rubio, 2003, p. 75). Por outro lado, a minha persistência 

para que evoluíssem em todas as aulas, expressões verbais facilitadoras para 

a sua compreensão, exercícios lúdicos para a aprendizagem, a sua 

persistência por nunca terem desistido ao longo das aulas e quererem sempre 

evoluir, conseguiu com que uma aluna chegasse ao fim da modalidade a 
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conseguir realizar o deslize frontal sozinha sem nenhuma ajuda (corrimão ou 

apoio do professor ou dos colegas). 

“Hoje senti-me feliz pois consegui que a Maria4 andasse de patins sem ser 

agarrada ao corrimão ou algum colega de nível superior. Com ajuda de alunos 

que estavam dispensados, conseguiram ajudar a superar o medo e ao mesmo 

tempo a deslocar-se sozinha” (Diário de Bordo – 26 de Janeiro). 

 

Natação 

Relativamente à Natação, a escola tem um acordo com uma entidade 

que lhe permite usufruir das condições logísticas para a modalidade ser 

lecionada. Posto isto, uma vez que a modalidade já foi abordada em anos 

anteriores, ponderei que os alunos aderissem de forma empenhada. Encontrei 

alguns entraves no que diz respeito à prática por parte dos alunos, 

nomeadamente faltas de material e predisposição para realizar a modalidade. 

Outro aspeto relevante foi apenas ter disponíveis duas pistas para vinte alunos. 

“ Em 20 alunos tive apenas 11 a fazer aula. Penso que os alunos não têm 

noção do quanto a escola paga para os alunos poderem realizar aula de 

natação”. (Diário de Bordo – 19 de Abril) 

 

“ Torna-se difícil quando os alunos arranjam todos os motivos possíveis e 

imaginários para não realizar uma simples aula de natação”. (Diário de Bordo – 24 de 

Maio) 

 

No que diz respeito à adesão dos alunos, após uma conversa com a 

diretora de turma e posteriormente com a turma, consegui elevar o número de 

alunos na água, ainda assim aquém do desejado. Uma das formas que utilizei 

para colmatar essa inconveniência foi permitir que os alunos que não estavam 

a realizar aula pudessem a visualizar a mesma, que continha exercícios lúdicos 
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para a aprendizagem, incitando a motivação para a prática numa próxima. 

Através desse mecanismo o meu objetivo foi conseguido, pois consegui levar 

os alunos a realizar algumas aulas dentro de água. Houve material suficiente 

para a lecionação das aulas, ou seja, este fator nunca me impossibilitou na 

elaboração de exercícios mais lúdicos ou com material específico para a aula. 

Relativamente às duas únicas pista, visto que as outras estavam a ser 

ocupadas por aulas da entidade da piscina, ou em atividades de horas livres, 

tive que me desdobrar e arranjar forma de evitar tempo de espera nos alunos. 

Uma das soluções aplicada, foi dividir as duas pistas em quatro e dividir a 

turma em quatro grupos, realizando os exercícios pedidos até meio da piscina. 

Com esse método, o tempo de espera diminuiu, os comportamentos fora da 

tarefa foram menos desviantes e consegui ter toda a turma em exercitação. 

Através da AD constatei que, para além de muitos não realizarem a aula, 

tinha dois níveis bastantes distintos na turma, isto é, um número considerável 

de alunos que não sabiam nadar e com medo para a prática e outro grupo de 

alunos com habilidade para a técnica de crol. Considerando estes dois níveis, 

vi a minha tarefa enquanto professor dificultada pois tive que elaborar dois 

planos distintos, um para adaptação ao Meio Aquático (AMA) e outro para 

CROL. Tive que me desdobrar e conseguir dar “feedback” para os dois níveis.  

 

“Noto que os alunos em AMA, querem aprender algo para evoluírem e terem 

capacidade para chegar ao nível dos outros colegas. Posto isto, estão com 

atenção ao exercício pedido, a forma como deve ser feito e possíveis 

correções”. (Diário de Bordo 26 de Abril) 

 

Enquanto no grupo de AMA os alunos mantinham-se atentos aos 

“feedbacks” emitidos e tentavam aplicar durante a exercitação para conseguir 

chegar ao nível seguinte, no grupo de Crol, se não estivesse perto deles 

aquando a realização dos exercícios, havia mais tempo de divertimento do que 

propriamente a realizar os exercícios. Como tal estabeleci regras de 

funcionamento para evitar comportamentos desviantes e evitar ao máximo o 
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tempo de espera dos alunos. Se estivessem em atividade motora havia mais 

tempo de aprendizagem e menos tempo disponível para a folia. Por um lado, 

em termos de comparação com as outras modalidades abordadas o controlo 

de turma foi muito mais facilitador uma vez que estão dentro de água e o 

espaço é delimitado e a posição do professor em relação aos alunos é superior 

(está fora de água). Por outro, apenas houve o lado visual do aluno através do 

professor para possíveis correções fora de água e o fato de o professor estar 

mais longe possibilitou alguma brincadeira na água entre colegas de turma. 

 

4.1.3.6 Modalidades Coletivas 

Andebol 

Por ter sido a primeira modalidade coletiva e por não conhecer a turma, 

optei por utilizar o MID (modelo descrito posteriormente no capítulo 5). Acabei 

por tomar todas as decisões do processo e apenas teriam de corresponder ao 

que lhes era pedido. Deparei-me com a dificuldade da motivação, ação entre 

raparigas a nível de exercícios e de situação de jogo. Encontrei alunos 

totalmente descontextualizados do jogo, apáticos e sem interesse de participar 

no jogo, o que me levou a arranjar formas (como à frente passo a citar) de os 

motivar a participar de forma ativa durantes as aulas seguintes da modalidade. 

“No exercício em que dividi por grupos de 3 (2 a apanhar, 1 a fugir) penso que 

foi o ponto negativo da aula, onde os alunos estiveram algum tempos parados 

e com muita dificuldade de perceção. Principalmente as meninas, tive que 

explicar mais que uma vez para conseguirem pôr em prática o que eu estava 

pedir”. (Diário de Bordo 2 de Outubro) 

 

 “Continuo a ver que há uma diferença entre o nível das raparigas e o nível dos 

rapazes, não só em termos motivacionais, mas de entrega perante os 

exercícios, como tal devo arranjar forma de inverter essa situação e conseguir 

uma maior entrega por parte geral dos alunos. Premiar golo a dobrar se for 

rapariga a marcar, na exemplificação colocar uma rapariga para tornar a 
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percepção mais fácil, rapariga a “joker” para puder intervir mais vezes em jogo, 

exercícios atractivos e mais básicos poderão ser algumas das opções a ter em 

conta numa próxima.” (Diário de Bordo – 8 de Outubro). 

  

“Como o exercício estava a ter bastante empenhamento motor dos alunos, 

decidi não alterar e permanecer com o exercício que em certa parte também 

tem uma componente competitiva e virada para o jogo”. (Diário de bordo – 29 de 

Outubro). 

 

Em cada aula incidi mais tempo no grupo das raparigas (não 

menosprezando o outro grupo, visto que já apresentavam um nível superior) 

tentando sempre conduzir a aula para que se sentissem motivadas e 

empenhadas durante os exercícios lúdicos e posteriormente situação de jogo. 

Por vezes tentava induzir algumas raparigas no nível dos rapazes e vice-versa, 

aumentando assim o grau de competitividade e nível de desempenho dos 

alunos. 

 

“Relativamente ao exercício do remate e das estações foi bem pensado apenas 

com o facto que para alguns estava fácil demais haver remate sem gr. Noto um 

interesse e motivação em participar na aula por parte das raparigas, as 

soluções aplicadas ao longo das aulas têm tido efeito” (diário de bordo 22 de Outubro). 

 

Basquetebol 

Relativamente à modalidade de Basquetebol houve uma prévia 

preparação da modalidade visto que foi aplicado o modelo de educação 

desportiva (MED) (modelo também explicado no capítulo 5). O PC além de 

sugerir formas de abordagem do MED, ainda forneceu informações 

relativamente às várias fases da época desportiva. Como era um modelo ao 

qual os alunos não estão habituados tive que introduzir toda a informação 

necessária previamente. Apesar de serem uma turma do 7º ano, permiti que 
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pudessem ter alguma liberdade de decisão. Para este processo acontecer, dei 

informações de como iria ser abordada a modalidade, o que tinham de fazer 

enquanto equipa e de que forma é que iriam ganhar autonomia/funções nas 

aulas. Como tal, esclareci de forma detalhada que iria haver uma época 

desportiva, quais as regras de jogo que iriam existir (devido às várias funções 

que iriam desempenhar) e fiz um trabalho prévio na elaboração das equipas 

mistas, sempre com a intenção de estarem equilibradas. Posto isto, forneci a 

cada equipa um contrato de equipa que foi assinado por cada elemento de 

equipa e pelo capitão e sub-capitão (ambos nomeados por mim). (Anexo IX) 

 

“ Para dar continuidade à motivação e empenho tentei também colocar uma 

capitã, sendo que a rapariga que na minha opinião tem mais perfil está a faltar. 

No entanto nomeei um sub-capitão de modo a que assumisse o comando da 

equipa”. (Diário de Bordo 7 - de Janeiro). 

 

Segundo Siedentop em 1994 (cit. por Ramiro, 2015, p. 60) “o MED é um 

modelo instrucional marcadamente construtivista, incentivando os alunos a 

serem agentes ativos da sua própria aprendizagem mediante a realização de 

ensaios, experimentações, trabalho em equipa, questionamento, apelando 

permanentemente à reflexão e à criatividade.” Isto permitiu à equipa uma 

inclusão e coesão entre a mesma que se verificou o longo da lecionação da 

modalidade. Após este documento elaborado e assinado, dei liberdade aos 

alunos para pensarem e escolherem um nome para a equipa e qual seria a cor 

que a representaria. Depois desse patamar, passei para a explicação de outras 

funções como as de árbitro e mesa, que poderiam desempenhar dentro da 

modalidade e como a deveriam realizar, introduzindo algumas noções sobre 

como deve ser a postura do árbitro, qual a sua posição dentro do campo e 

quais as respetivas faltas que existem para devem ser marcadas. Enquanto 

árbitro, introduzi na primeira aula algumas regras básicas e posteriormente, ao 

longo das aulas, fui mais incidente nas mesmas. Relativamente à função de 

mesa, forneci aos alunos uma ficha (Anexo X) com a devida sinalização de 

pontos, fossem estes alcançados em equipa ou por cestos convertidos. Por 
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exemplo, enquanto uma equipa que ganhou o jogo teve direito aos 3 pontos, no 

entanto apesar de o ter ganho, não tinha coesão como equipa e apenas obteve 

1 ponto. Em contrapartida a equipa adversária, que perdeu o jogo e teve direito 

a 1 ponto, conseguiu ser mais unida, jogar com todos os elementos e ter uma 

postura correta, obteve 3 pontos e conseguiu igual pontuação mesmo 

perdendo o jogo (Pontuação Jogo + Pontuação Equipa). Foi importante que 

houvesse competição durante o jogo onde havia uma pré-disposição dos 

alunos para jogar e uma maior motivação quando há competição. No entanto 

considero que existem factores inerentes a competição e que também são 

importantes no desenvolvimento do aluno. Neste caso implementei a regra do 

equipamento ser igual por equipa, no entanto há mais regras que foram tidas 

em conta na pontuação como saber trabalhar em equipa, saber ouvir, ter fair-

play, se a equipa for mais fraca continuar a respeitá-la na mesma como se 

fosse um adversário difícil (normalmente há uma motivação maior quando é 

uma equipa mais “forte”) e todos os elementos de equipa terem oportunidade 

de jogar no jogo. 

 

“Fiquei surpreendido, visto que na avaliação diagnóstica coloquei as equipas já 

pré-definidas e eles já tentavam jogar. Nota-se uma tentativa de jogar em 

equipa e uma pré-disposição que não acontecia por exemplo em andebol. Isso 

talvez aconteça pelo MED ou por haver inclusão (Género)“. (Diário de Bordo – 7 de 

Janeiro) 

 

Isto aumentou não só a competitividade entre as equipas mas também a 

pré-disposição de jogar em equipa, para a obtenção de pontos em cada jogo. 

Ao longo das aulas facultei sempre aos alunos uma ficha com os resultados 

obtidos e a sua respetiva classificação nessa jornada (Anexo XI). Com a sua 

visualização os alunos mostraram-se empenhados em querer ganhar os 

restantes jogos para melhorar não só a sua prestação a nível de jogo, mas 

também melhorar a sua cooperação em equipa. 
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Na primeira aula informei que iria dar o aquecimento e que nas 

seguintes aulas seria o capitão de cada equipa a dar (caso eu visse a equipa 

parada ou que estivessem na brincadeira, eu voltava a assumir o controlo da 

parte inicial da aula). Dei o voto de confiança e esse voto não foi quebrado, 

visto que, de forma geral, todas as equipas realizavam o aquecimento no seu 

espaço, não interferindo com as restantes. Durante os exercícios que realizei 

nas aulas emiti “feedback” e determinadas correções de movimentações, que 

por sua vez foi emitido por elementos que estavam de fora e tinham uma 

melhor perceção acerca do jogo para os elementos de equipa. Nos jogos, as 

substituições eram feitas e decididas entre a equipa, ou seja, podiam e deviam 

rodar entre si quando e bem entendessem. A época desportiva existente 

tornou-se bastante positiva ao longo da modalidade para a grande maioria dos 

alunos, havendo mais empenho e cooperação entre a equipa e a turma. 

 

“De forma geral os alunos aderiram e tiveram um comportamento adequado. 

Conseguiram perceber os objectivos da aula, empenhando-se nos exercícios. 

Nota-se claramente um maior empenhamento quando toca à competição”. 

(Diário de Bordo – 4 de Fevereiro) 

 

Jogos Tradicionais e Orientação  

Estas duas modalidades têm um grande dinamismo e provocam vários 

fatores importantes no desenvolvimento dos alunos. O facto de terem que 

trabalhar em equipa permitiu aos alunos terem que tomar decisões em conjunto 

acerca do que seria melhor para a equipa. Para a sua realização os alunos têm 

de ter uma comunicação eficaz, uma rápida perceção do tempo e do espaço 

que precisam e onde se encontram respetivamente. Por exemplo, em 

orientação tem que existir uma comunicação simples e eficiente proveniente da 

leitura do mapa e interpretação dos pontos e um rápido deslocamento para o 

local desejado no menor tempo possível. Todas estas atividades e decisões 

que os alunos tiveram que tomar ajudaram a melhorar a sua eficácia e a formar 

a sua personalidade enquanto pessoas.  
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Apesar de serem poucas aulas a serem lecionadas, principalmente, nos 

jogos tradicionais, eram duas modalidades onde o meu conhecimento não era 

o suficiente para abordar de forma leve. Assim sendo, aproveitei e segui as 

sugestões do PC relativamente à lecionação das aulas dos jogos tradicionais e 

como deveriam ser feitos os exercícios e respetivas exemplificações e ajudas, 

além da minha pesquisa sobre as mesmas em livros existentes na faculdade. 

“Relativamente ao jogo da corrida de sacos, como não temos sacos na escola, 

tivemos que adaptar com os elásticos que a escola tem disponíveis para a 

prática. Pedi também que colocassem as mãos na cintura a agarrar os calções 

de modo a que tivessem a percepção que era como se estivessem a agarrar 

um saco”. (Diário de Bordo 5 de Novembro) 

 

A escola não tinha material convencional para a prática mas forneceu 

alternativas que provocaram o mesmo efeito nos alunos fazendo estes 

sentirem-se bastante empenhados e motivados para a prática. “Nos jogos 

tradicionais podem destacar-se outros aspectos positivos. Cada jogo 

corresponde a uma atividade livre e voluntária. As regras fixas, livremente 

consentidas, definem uma igualdade de condições entre os jogadores. Todos 

partem com as mesmas possibilidades de vencer o jogo. Estas regras 

favorecem, portanto, uma actividade livre: há igualdade nos deveres (as regras) 

mas há também uma liberdade na acção. A obrigação de cumprir regras 

implica correcção e lealdade, respeito pelo adversário, saber ganhar ou perder 

– donde a alegria e o prazer do jogador quando ganha bem um jogo franco e 

limpo” (Silva & Morais, pp. 14-15).  

Relativamente à modalidade de Orientação, como tive algumas diretrizes 

no primeiro ano de mestrado de ensino, a tarefa tornou-se mais facilitada. No 

entanto, nunca menosprezei as instruções do PC, conciliando ambas para um 

melhor processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Como tal, através de 

métodos visuais, introduzi as noções básicas da modalidade bem como os 

mapas referentes à escola e respetivo pavilhão (Anexo XII). 
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“ Como seria a primeira aula de orientação, pensei numa forma que fosse 

atrativa para eles, então trouxe a informação em Ipad com algumas cores e 

atrações para eles”. (Diário de Bordo 26 de Novembro) 

 

Ao longo das aulas, e como forma de preparação para a avaliação, dividi 

a turma em 2 grupos de alunos com os respetivos mapas e a sua sinalização. 

Para cada grupo existia um mapa com pontos diferentes para não saberem a 

ordem apenas por ver os colegas a irem a determinados pontos. No início 

verificou-se alguma falta de conhecimento da modalidade no que diz respeito à 

interpretação do mapa e orientação, no entanto, esses fatores foram 

diminuindo visto que eram um grupo e havia interajuda. Nas aulas seguintes o 

número de grupos foi aumentando mas o número de alunos por grupo foi 

diminuindo até conseguirem realizar a prova de avaliação individualmente. 

Assim sendo, os alunos conseguiram trabalhar e evoluir, desde a realização da 

prova no menor tempo possível, à cooperação entre equipa até à orientação 

espacial.  

“Ao longo deste século de existência a modalidade foi evoluindo, tornando-se 

num desporto altamente desenvolvido que permite a partilha, em simultâneo, 

do mesmo espaço e tempo, independentemente do nível físico ou técnico, da 

idade ou do género do praticante” (Aires et al., 2010, p. 4). Esta é uma 

modalidade que não tem restrição em termos de participação. Pode participar 

qualquer pessoa desde que tenha as noções básicas de como é feito um 

percurso de orientação para não ser desqualificado ou ter descontos no tempo 

da prova. Isto é, saber interpretar o mapa de forma correta, analisar a ordem 

dos pontos e fazer no menor tempo possível. Como tal, tentei proceder do 

mesmo modo com os alunos, primeiro elucidei sobre os conhecimentos gerais 

da modalidade, como colocar o mapa, saber onde se encontra o ponto inicial e 

o ponto final e saber a ordem a seguir realizando no menor tempo possível. 

Para isso introduzi os alunos em grupos maiores para que existisse trabalho de 

equipa e soubessem como orientar o mapa numa fase inicial. Posteriormente 

fui diminuindo o grupo até chegar à avaliação individual de cada um. Havia um 
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percurso diferente para cada aluno, permitindo que não houvesse batota e que 

estivesse inteiramente à sua responsabilidade o êxito da prova.  

Constatei que esta é uma modalidade bastante lúdica para os alunos e 

que não é muito comum a existência deste tipo de atividades, o que tornou 

ainda mais empenhada e dedicada a sua ação no decorrer das aulas. 

 

4.1.3.7 Motivação 

Um dos grandes problemas com que me deparei ao longo do ano foi a 

motivação dos alunos para a prática desportiva. A motivação foi-se 

deteriorando ao longo do ano letivo, especialmente no sexo feminino. Como 

referi acima, a não realização da modalidade de natação, pouco empenho e 

pouco sentido de responsabilidade na realização das tarefas. Por exemplo, no 

segundo período foi abordada a modalidade de basquetebol e apliquei o MED. 

Algumas raparigas limitavam-se a fazer o mínimo possível para participar no 

jogo, visto que tinham que o fazer senão a equipa era prejudicada (não 

obtenção de pontos). Por outro lado, no terceiro período, na modalidade de 

futebol, enquanto realizava demonstração do exercício elas estavam 

envolvidas na atividade, mal eu desviava o olhar para prestar apoio  a outro 

grupo, aproveitavam para estar paradas e conversar umas com outras, tendo o 

menor empenho possível na aula. 

 

“Tenho dificuldade em motivar as raparigas no seu geral, visto que não querem 

fazer e limitam-se a fazer o mínimo possível. Apenas fazem quando estou de 

frente, quando viro costas elas limitam-se a estar na conversa e a passo”. (Diário 

de Bordo 28 de Abril) 

 

“A ideia do movimento é refletida em ideias do senso comum sobre a 

motivação como algo que nos faz andar, mantem-nos em movimento e que nos 

ajuda a conseguir ter o trabalho feito” (Pintrich & Shunk, 1996c, p. 4). 
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Todos estes comportamentos negativos por parte das alunas foram 

analisados por mim com o objetivo de perceber o porquê de acontecerem e 

incutir várias formas para evitar que acontecesse novamente. Penso que esse 

foi o meu grande desafio ao longo do ano, a motivação das alunas. Senti 

grande dificuldade em motivá-las para a prática desportiva. Existiram sempre 

alternativas de exercícios nas modalidades de modo a cativar a atenção das 

mesmas, desde ter permissão de dar o aquecimento na modalidade, 

exemplificação do exercício, bónus por equipa caso integrassem na realização 

do jogo, cesto e golo a dobrar para a sua equipa, iriam ter um maior 

conhecimento sobre a modalidade em questão, saber trabalhar em equipa, 

superar os seus limite e incutir que existem vantagens em praticar alguma 

atividade física e que provoca hábitos mais saudáveis entre outros. Os alunos 

do sexo masculino, por exemplo, queriam aprender e respeitavam-me 

enquanto professor aquando da explicação do exercício e respetiva prática. O 

mesmo não acontecia no grupo das raparigas. A falta de interesse e o mínimo 

esforço para a realização era visível. Considero, nesta fase de crescimento, 

que na generalidade existe uma pré-disposição maior dos rapazes para a 

realização das aulas de EF do que as raparigas. Como tal, em algumas 

situações de modalidades separei a turma por género, para não comprometer 

assim não comprometi o empenho e motivação dos rapazes em detrimento das 

raparigas.  

 

 

4.1.3.8 Observação das aulas e dos Comportamentos dos Alunos 

Durante o meu EP, uma das tarefas que estava prevista era a 

observação de aulas. Como tal, além das observações das aulas dos meus 

colegas estagiários e das aulas do PC ainda realizei observações dos 

comportamentos dos alunos durante as aulas. 

 “Observar é – “ olhar com atenção, examinar para estudo” e observador: 

“aquele que segue com atenção, que observa os fenómenos, os 

acontecimentos” (Brito, 1994, p. 11). No ano anterior ao EP efetuei algumas 

observações mas nada que se compare a este ano, visto estar num ambiente 
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completamente diferente, com novas experiências, turmas, escola e alunos. 

Apesar de nós os três estagiários estarmos a lecionar o mesmo ano de 

escolaridade e o mesmo conteúdo, encontrámos vários percalços, desde 

comportamentos mais inapropriados numa turma do que outra, uma turma mais 

motivada para a prática, uma turma com maior disponibilidade para a prática, 

erros que eram cometidos, feedbacks que poderiam ser mais e melhores, 

exemplificações corretas por parte dos professores estagiários ou por parte dos 

alunos.  

“Impõem-se portanto novas estratégias de observação que permitam tornar o 

professor mais consciente das situações de ensino, tornando-o 

simultaneamente mais consciente de si próprio em situação. Para isso, a 

observação poderá ajudar o professor a: 

- Reconhecer e identificar fenómenos; 

- Apreender relações sequenciais e causais; 

- Ser sensível às reações dos alunos; 

- Pôr problemas e verificar soluções; 

- Recolher objectivamente a informação, organizá-la e interpretá-la; 

- Situar-se criticamente face aos modelos existentes; 

- Realizar a síntese entre a teoria e prática” (Estrela, 1986, p. 62). 

Conseguir tirar proveito das observações feitas foi o ponto fulcral, visto 

que aumentava o leque de experiências vividas. Cada pessoa é diferente e age 

de maneira distinta em cada situação. Como tal, ao longo do ano, fui-me 

restringindo ao que realmente era útil para mim enquanto professor nas 

observações e comportamentos dos alunos para conseguir dar resposta às 

situações que pudessem aparecer nas minhas aulas, evitar que acontecessem 

proveniente de erros cometidos noutras aulas ou até aplicar algum tipo de 

abordagem positiva que achei significante para a aprendizagem da minha 

turma. A observação era sempre feita no sentido de identificar o problema, 

através de informação, ação, diálogo existente com os alunos e tentar arranjar 
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uma solução com a maior brevidade possível. Assim, era possível para mim, 

enquanto professor, ter uma ideia de quais as melhores estratégias a utilizar, 

como melhorar a gestão do tempo no que diz respeito à aula propriamente dita 

(nos exercícios), verificar o comportamento tanto do professor como da turma 

em questão na aula e não menosprezando o papel de observação enquanto 

professor neste caso de EF. 

 

4.1.4 Avaliação 

A avaliação, à semelhança da planificação e realização, é uma tarefa do 

professor de extrema importância. Esta foi realizada ao longo do ano letivo em 

todas as UD, tendo como finalidade orientar o professor para este ter poder de 

decisão tendo em conta as competências e carências dos alunos. “Análise e 

avaliação implicam a posterior reprodução mental (podendo e, por vezes, 

devendo ir até ao registo escrito) daquilo que se passou durante o ensino e a 

avaliação da sua qualidade” (Bento, 2003, p. 175). 

“ A avaliação terá de ser centrada sobre as tarefas escolares, sobre os ganhos 

de aprendizagem, com grandes preocupações com a sua validade de 

construção e de conteúdo. Deverá como tal ser baseada no currículo real, 

sendo realizada em meio natural e fornecendo informação útil em termos de 

condução do ensino” (Sarmento et al., 1993, p. 18).  

Para o processo de avaliação ocorrer houve uma divisão nos diferentes 

momentos de avaliação, desde AD, contínua, sumativa e auto-avaliação.  

Na maioria das modalidades lecionadas no EP a avaliação correspondeu a 

critérios que categorizam as ações e os comportamentos demonstrados pelos 

alunos. Cada ação do aluno foi avaliada tendo em conta critérios já pré-

definidos, comparando posteriormente a resposta com os critérios. “Ao ser 

concebida como um instrumento, tanto de diagnóstico como de 

retroalimentação, a avaliação apresenta-se necessária em todas as etapas do 

ensino, já que aponta os erros ocorridos no momento em que acontece, 

permitindo a recuperação imediata, tanto para o aluno quanto para o professor” 

(Mendes & Nascimento, 2012, p. 78). 
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Para haver uma resposta correta no que diz respeito à avaliação houve uma 

procura na organização dos exercícios, qual a duração dos exercícios, tempo 

em situação de jogo, quais os critérios de avaliação para saber qual o patamar 

de sucesso do aluno e uma reflexão de como avaliar e de que forma deve 

acontecer esse processo. Em todo o processo de avaliação obtive conselhos 

por parte do PC, tendo sempre em conta o número em excesso ou escassos 

de critérios utilizados para a avaliação, fosse diagnóstica, normativa, criterial ou 

sumativa. “As práticas de avaliação não suspendem o processo de 

aprendizagem, são, antes de mais, oportunidades para os alunos aprenderem 

e exercitarem os resultados desejados e para obterem feedback sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens” (Graça & Mesquita, 2011, p. 155). 

 

4.1.4.1 Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica “permite identificar problemas, no início de novas 

aprendizagens, servindo de base para decisões posteriores, através de uma 

adequação do ensino às características dos alunos” (Rosado et al., 2002, p. 

70). “Permite identificar as competências dos alunos no início de uma fase de 

trabalho e colocar o aluno num grupo ou nível de aprendizagem ajustado às 

suas capacidades” (Gonçalves, 2010, p. 47).  

 A AD foi realizada no início de cada UD, onde eu considero ser fundamental 

para fazer uma previsão da turma, saber quais os conhecimentos atuais e 

como delinear as estratégias que vão de encontro às necessidades e 

aprendizagem dos alunos. “Acrescente-se que a avaliação diagnóstica não 

ocorre em momentos temporais determinados, podendo realizar-se no início do 

ano (muitas vezes sob a forma de um período de avaliação inicial), no início de 

uma unidade de ensino e sempre que se pretende introduzir uma nova 

aprendizagem e se achar prudente proceder a uma avaliação desse tipo” 

(Rosado et al., 2002, p. 71). Numa primeira instância, senti algumas 

dificuldades no que respeitou ao número de conteúdos que deveria avaliar e 

como os devia registar. Como tal, após uma conversa com o PC, percebi que 

para simplificar o processo de avaliação era necessário restringir os conteúdos 

para facilitar tanto a minha avaliação diagnóstica, como a visualização de todos 
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os alunos em questão. Com o decorrer do ano letivo, e através das minhas 

reflexões, observações e sugestões, consegui elaborar e, de certa forma, 

diminuir o número de conteúdos, facilitando a minha função enquanto professor 

na avaliação nas UD seguintes. Assim, através da experiência obtida consegui 

restringir os critérios necessários a identificar no aluno para a modalidade em 

questão. 

 

4.1.4.2 Avaliação Contínua  

Ao longo da lecionação das UD houve uma avaliação contínua (AC) de forma a 

apurar se os conteúdos estavam a ser apreendidos pelos alunos e se havia 

possibilidade de progredir ou ter que incidir novamente sobre os mesmos. 

Munício em 1971 (cit. por Gonçalves, 2010, p. 59) afirma que “se esta 

avaliação for realizada de uma forma informal, não se apercebendo os sujeitos 

que estão a ser alvo dessa avaliação, então trata-se de uma avaliação 

implícita. O que se pretende é que o professor avalie o trabalho do aluno de 

uma forma contínua e que o aluno progrida ao seu ritmo, analisando os erros 

para os ultrapassar.” Havia uma interação com a maioria dos alunos permitindo 

que soubessem o seu nível, possíveis evoluções e qual o patamar a atingir do 

aluno ou que eu enquanto professor desejava. Como tive apenas uma turma à 

minha responsabilidade consegui estar muito mais atento às dificuldades que 

apresentaram na avaliação, conseguindo transpor essas limitações. “Refira-se, 

também, a necessidade de valorizar e fortalecer a avaliação do dia-a-dia do 

aluno, em situações de performance normal, em situações de desempenho 

típico, e não, exclusivamente, em situações de desempenho máximo” (Rosado 

et al., 2002, p. 52). 

 

4.1.4.3 Avaliação Normativa 

Aranha em 2004 (cit. por Gonçalves, 2010, p. 44) afirma que a avaliação 

normativa “resulta da comparação das prestações dos alunos entre si. A 

execução das respostas é comparada com as dos restantes colegas, 

organizando-as hierarquicamente do mais para o menos capaz (apto).” 
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Realizei este tipo de avaliação em Natação, agrupando os alunos por níveis de 

desempenho. Apesar de ter dividido a turma de acordo com alguns 

pressupostos como o nível de aptidão para determinada modalidade, como 

afirmam Rosado e Colaço em 2002 e Ferraz et al. 1994 (cit. por Gonçalves, 

2010, p. 44) “quanto à finalidade: tem por finalidade classificar, no sentido de 

dividir em classes. Serve essencialmente de classificação através de uma 

ordenação de numa lista – ranking; quanto à observação e interpretação dos 

resultados: os resultados servem para hierarquizar, classificar e seleccionar, 

colocando o aluno num nível; quanto ao potencial de diagnóstico: permite 

verificar quem tem mais e menos dificuldades numa determinada turma”, penso 

que foi bastante mais fácil a lecionação da modalidade, no que diz respeito à 

planificação de exercícios para os níveis, estruturação da aula e também na 

divisão das pistas.  

 

4.1.4.4 Avaliação Sumativa 

Relativamente à avaliação sumativa (AS) esta foi realizada no final de cada UD 

e de acordo com os domínios pré-estabelecidos: habilidades motoras (55%), 

condição física (15%), teste teórico (15%) e conceitos psicossociais (15%). 

Ribeiro e Ribeiro em 1990 (cit. por Gonçalves, 2010, p. 56) “referem-se à 

avaliação sumativa como sendo a avaliação que procede a um balanço de 

resultados no final de um segmento de ensino-aprendizagem, acrescentando 

novos dados aos recolhidos pela avaliação formativa e contribuindo para uma 

apreciação mais equilibrada do trabalho realizado.” No que diz respeito à AS 

das habilidades motoras esta foi idêntica à AD. Aplicando este método foi 

possível verificar os resultados obtidos previamente e apurar se de facto existiu 

alguma melhoria significativa no que diz respeito aos alunos. Aranha em 2004 

(cit. por Gonçalves, 2010, p. 57) afirma que “é a avaliação sumativa que 

permite comparar os resultados iniciais com os finais, permitindo assim fazer a 

súmula do que aconteceu ao longo do processo, verificando o grau de 

(in)sucesso do produto.” Nas modalidades coletivas, os alunos foram avaliados 

em situação de jogo, averiguando se estes conseguiram reter alguma 

aprendizagem, desde técnicos a táticos. “Simultaneamente, a importância do 
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jogo é considerada não só no período instrucional como também na avaliação 

inicial e final, o que confere validade ecológica às aprendizagens conquistadas, 

fruto do alinhamento do processo de instrução com a avaliação” (Graça & 

Mesquita, 2011, p. 159).  

Em todos os períodos os alunos foram avaliados na parte teórica 

avaliando os conhecimentos das diferentes modalidades lecionadas durante os 

períodos. A assiduidade, faltas de material, atrasos, dispensas e 

comportamentos na aula foram avaliados em Avaliação Positiva (AP) e 

Avaliação Negativa (AN) e eram tidos em conta para a avaliação sumativa do 

aluno. Foi um processo que inicialmente acarretou dificuldades visto que houve 

vários fatores condicionantes desde a gestão do tempo, do material, até à 

minha observação da prestação do aluno em termos de sucesso no que diz 

respeito aos objectivos traçados para a sua nota. “A avaliação sumativa 

fornece um resumo da informação disponível, procede a um balanço de 

resultados no fim de um segmento extenso de ensino” (Rosado et al., 2002, p. 

66). Verifiquei algum nervosismo da parte dos alunos no decorrer da avaliação. 

Como tal, no início da aula havia uma conversa e explicação de que modo se 

procedia a mesma e que não era necessário estarem nervosos. Apenas tinham 

que mostrar o rendimento demonstrado ao longo das aulas, visto que a 

avaliação era feita não só num momento mas ao longo do período. Pereira em 

1998 afirmou que (cit. por. Bratifische, 2003, p. 23) “a avaliação não deve ter a 

intenção de expor os alunos a situações de constrangimento e nela deve-se 

tomar cuidado para que não acabe por afastar os alunos da prática das 

actividades propostas”.  

 

“Senti um nervoso miudinho nos alunos hoje durante o início da avaliação. O 

facto de não estarem à-vontade na modalidade e terem medo ou receio de 

falhar, por vezes fazia com que ficassem reticentes para realizar o exercício 

pedido, mesmo tendo uma conversa prévia com eles e permitindo ajuda para o 

realizar.” (Diário de Bordo – 17 de Março) 
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Ter que estar atento à avaliação de vinte alunos individualmente, 

verificar se houve de facto alguma progressão na aprendizagem comparando 

com resultados anteriores e assegurar o controlo da turma não foi uma tarefa 

fácil no início do EP. Outro aspeto relevante foi o facto de ter de classificar os 

alunos. Não saber que nota atribuir tendo em conta o rendimento do aluno foi 

uma das minhas preocupações Este labor permaneceu mais fácil com a 

experiência e observação de aulas. 

“A atribuição de uma classificação não deveria ser feita através de uma simples 

nota ou nível geralmente de expressão numérica pois contém pouca 

informação acerca dos pontos fortes e fracos dos alunos, do que fazer para 

melhorarem. Explicar essa nota aos alunos ou pais pode ser necessário. Por 

outro lado, é importante que a classificação tenha em conta tudo aquilo que se 

fez ao longo do ao, fazendo-se com base num longo numero de observações 

do aluno em situações diversas e com instrumentos diversos de observação” 

(Sarmento et al., 1993, p. 19). No entanto, não conseguia deixar de comparar 

as notas atribuídas. A nota foi dada através de um número mas reduziu todo o 

potencial do aluno a isso mesmo, a um número. Todos os comportamentos, 

presenças, ajudas, avaliações positivas e negativas foram tidos em conta para 

a avaliação que inevitavelmente posteriormente eram comparados entre 

alunos. O facto de atribuir a mesma nota a dois alunos, não quer dizer 

necessariamente que eles estejam no mesmo patamar, o que me fez pensar 

que estaria a ser injusto com alguns deles. Com a coadjuvação do PC e do seu 

leque de experiências, consegui elucidar-me de forma a ter uma correta 

avaliação. Não menosprezando também o diálogo do NE e as minhas 

reflexões, fez-me perceber de que forma posso melhorar as minhas mestrias 

enquanto professor na lecionação das aulas. 

4.1.4.5 Auto-Avaliação 

Em todos os períodos os alunos realizavam a sua auto-avaliação (AA) 

numa ficha onde se inseriam todos domínios para os alunos responderem em 

cada coluna correspondente ao período em questão cotados de nível 1 a 5. “A 

auto-avaliação consiste no juízo de valor que o aluno faz do rendimento 

educativo que obteve” (Carrasco, 1989, p. 22). 
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Abrecht em 1994 (cit. por Rosado et al., 2002, p. 43) entendeu que “a 

auto-avaliação atribui ao aluno uma posição diferente no processo de ensino – 

aprendizagem. Refere, igualmente, que a auto-avaliação “permite 

operacionalizar a implicação do aluno no processo da sua aprendizagem, levá-

lo ao domínio criativo do seu próprio caminhar e, também, a fazer o ponto da 

situação dos saberes, mais alargado”. 

Os domínios não eram apenas de competência mas também sócio-

afetivos e comportamentos e atitudes em aula. Posto isto, os alunos tinham 

consciência da sua participação e ação em aula em cada período. “O aluno 

moderno tem de ser capaz de aquilatar do seu valor, de dizer “o que vale, o 

que merece” (Gonçalves, 2010, p. 64). No entanto o professor deve ter 

atenção, visto que o aluno pode levar as suas convicções de forma errada, isto 

é, avaliar-se de forma errada, sendo uma AA para elevar os seus 

conhecimentos ou reduzindo a avaliação a um nível inferior ao que de facto 

merece estar. 

 “Os estudantes podem falsear, a seu favor, os resultados que obtêm, a fim de 

aparentar, ante eles mesmos ou os seus companheiros, professores e 

familiares a posse de uma cultura ou de aptidões positivas de que carecem” 

(Carrasco, 1989, p. 26). No entanto, no meu caso a avaliação dos alunos 

correspondeu ao esperado, ou seja, além de terem consciência da sua 

prestação ao longo do período para a sua avaliação estar correta, esta ainda 

coincidiu com a minha avaliação. 

 

4.2 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

O PE deve ter um papel ativo e não só ficar restringido às atividades de 

âmbito escolar. Manter uma boa relação com a comunidade escolar e fora da 

mesma é meio caminho andado para a participação ativa dos alunos. As 

actividades devem proporcionar aos alunos uma interação com a comunidade, 

um vasto leque de experiências, onde eles podem superar-se a si próprios e 

haver um espírito cooperação e entreajuda. 
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Nesta área constatamos que o papel do professor passa por muito mais 

do que meramente lecionar as respetivas aulas de cada ano. É dada 

importância nesta área às atividades realizadas com a comunidade escolar 

durante o meu EP. 

A EBLB não tinha um grupo de DE, no entanto não foi impeditiva a 

participação dos alunos nas atividades do mesmo, como por exemplo corta-

mato (local e distrital) e mega-sprint. Isto fez com que, como PE, pudesse ter 

participação ativa no acompanhamento dos alunos nestas atividades. Há todo 

um processo que tem de ser feito previamente para a concretização das 

atividades desde, a elaboração de um cartaz, fichas de inscrição, organização 

dos alunos nos respetivos escalões, requisição do material necessário para as 

provas, requisição de medalhas, realização de regulamentos para que não 

hajam dúvidas por parte dos alunos, pedido de apoio de entidades necessárias 

para a realização das atividades tais como polícia, bombeiros, associação de 

pais e elaboração das autorizações a ser entregues aos Encarregados de 

Educação, para a atividade decorrer de forma digna e adequada. 

 

4.2.1 Reuniões 

É através das reuniões que há partilha de conhecimento, transmissão do 

mesmo, discussão de ideias e por consequência se tomam decisões 

importantes em prol dos alunos. Como tal, tive oportunidade de vivenciar 

algumas, desde reuniões de NE, departamento de EF, diretor de turma e 

conselhos de turma. 

As reuniões de NE ficaram definidas no início do estágio que ocorreriam 

todas as terças-feiras de manhã. Todas elas foram importantes para o núcleo, 

desde o debate de ideias e trocas de conhecimentos, acontecimentos 

observados nas aulas, a postura que deveríamos ter nas mesmas, quais as 

estratégias a adotar nas diferentes modalidades, forma de organização das 

avaliações (diagnóstica, sumativa), planificação de atividades a realizar nos 

diferentes períodos (1º, 2º e 3º) a delinear prazos de entrega de documentos 

necessários (UD‟S, regulamentos das actividades, cartazes, fichas de 

inscrição) durante o EP. 
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Relativamente às reuniões de departamento de EF eram debatidos 

assuntos relacionados com o plano anual de atividades, plano de melhoria 

(contratos de aprendizagem), balanço dos cumprimentos das planificações dos 

respetivos períodos, calendário escolar e as atividades a serem realizadas. De 

um modo geral penso que estas reuniões foram importantes para mim para 

perceber de uma forma mais aprofundada como funciona a escola, embora 

acabasse por ter um papel apenas de espectador, não interferindo nem 

expressando a minha opinião. Apesar de não participar ativamente, as reuniões 

alargaram o meu leque de experiências vividas e conhecimentos ligados à 

disciplina de EF. 

No que diz respeito ao diretor de turma e conselho de turma estes 

tiveram um papel fundamental para mim enquanto PE visto que existia uma 

troca de pareceres entre professores o que permitia um conhecimento mais 

aprofundado da turma em questão. Apesar de eu apresentar algumas lacunas 

na lecionação, nomeadamente gestão do tempo devido à conversa em 

demasia ou falta de atenção dos alunos, consegui constatar através das 

reuniões que o problema não era apenas da minha parte visto que o problema 

consistia também nas outras disciplinas. Com estas fusões e partilhas, 

conseguiu-se identificar muito mais facilmente os problemas que a turma 

apresentava e arranjar estratégias para que a transmissão de conhecimento 

não fosse posta em causa. Um fator positivo foi a diretora de turma ter tudo 

sempre organizado com as devidas informações dos alunos, dificuldades a 

serem tratadas nas reuniões o que abreviava a reunião, restringindo a mesma 

as aspetos fundamentais e não deixando alastrar para assuntos externos à 

turma. Teve a responsabilidade de ter e passar as informações dos alunos aos 

encarregados de educação da sua turma. Senti as dificuldades que a diretora 

de turma teve em fazer chegar as informações dos comportamentos que os 

alunos tinham na escola, visto que por vezes os pais ignoravam ou nem têm 

consciência do comportamento dos mesmos na escola. De referir que o 

representante dos pais na primeira parte das reuniões de conselho de turma 

teve oportunidade de participar ativamente nas mesmas. Acho fundamental 

este tipo de interação visto que assim há uma compreensão de ambos os lados 

para um melhor funcionamento da turma no futuro. 
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4.2.2 Jogos Tradicionais 

Esta atividade tinha como objetivo a promoção dos jogos tradicionais, 

promover algum tipo de competição e confraternização entre alunos e a turma, 

não menosprezando a seriedade com que foram realizados os jogos. Foi 

elaborado um cartaz (Anexo XIII) para promover a actividade. Dos seis jogos 

tradicionais apenas foram escolhidos quatro e foram realizados durante os 

horários letivos de cada turma. Houve a elaboração das equipas onde tentei 

sempre formá-las o mais equitativamente possível. No fim de todos os jogos foi 

eleita a equipa vencedora através da classificação global de todos os jogos. 

“A atividade decorreu de forma normal, com os alunos a darem resposta 

positiva ao facto de haver competição nos jogos tradicionais. Na próxima aula 

comprometi-me a mostrar os resultados para a turma e a dar os parabéns a 

equipa vencedora.” (Diário de Bordo 10 de Novembro) 

 

4.2.3 Corta Mato 

Realizou-se no dia 17 de Dezembro com a participação de 243 alunos 

de vários escalões. Ainda existiam 10 alunos a controlarem o percurso de 

forma a evitar que houvesse batota por parte dos alunos. Previamente já tinha 

existido uma perfeita divulgação e preparação de um Poster (Anexo XIV) 

alusivo ao corta-mato para os alunos, por parte dos PE (colocado num ponto 

de fácil visibilidade para os alunos). Os percursos estavam delineados e 

explícitos para uma fácil percepção dos alunos, desde o momento de entrada, 

aquecimento, corrida e chegada.  

“Relativamente aos percursos, existiam 2, um mais curto para os infantis A e B 

(1500m) e um mais longo para os iniciados e juvenis (2500m). Originalmente 

os percursos estavam delineados de uma forma, mas como o nosso pedido 

para a participação da Polícia não obteve resposta, tivemos que os alterar de 

modo a precaver a segurança dos alunos. Assim os alunos estavam mais 

seguros e poderiam correr livremente sem qualquer problema.” (Diário de Bordo 18 

de Dezembro) 
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Para que existisse uma perfeita sintonização entre todos os professores 

de EF e PE foram distribuídas tarefas. A minha tarefa foi a de encaminhar os 

alunos para o local de aquecimento e dar um aquecimento breve para a 

atividade. Tive contacto com todos os alunos inscritos notando algum 

nervosismo, visto que queriam ter uma boa prestação.  

 

“Da minha parte fiquei contente por ver que apesar de ter poucos alunos da 

minha turma a participar no corta-mato, os que participaram estavam 

motivados e vieram ter comigo felicitando-me pelo meu incentivo à sua 

participação. Por outro lado no escalão de iniciados os meus alunos 

conseguiram ocupar o pódio total, deixando-me feliz e orgulhoso por essa 

conquista e também por eles”. (Diário de Bordo 18 de Dezembro) 

 

Por um lado, penso que é uma atividade bastante enriquecedora tanto 

para mim, que consegui estar ativamente envolvido na elaboração e 

concretização da mesma, bem como para os alunos, onde existiu bastante 

aderência por parte dos mesmos mostrando o fator competição de forma 

pacífica em todos os escalões. Por outro, penso que este deveria ser mais 

apoiado e não tão descriminado e deixado ao cargo apenas dos professores de 

EF. Se não houvesse PE na escola, dificilmente se conseguiria realizar a 

atividade apenas com 3 professores. 

 

4.2.4 Corta Mato Distrital 

Realizou-se no dia 22 de Janeiro em Laúndos, Póvoa de Varzim. A 

atividade contou com os alunos apurados do corta-mato escolar, sendo 

agrupados por escalão e género. Alunos com necessidades educativas 

especiais também tiveram direito a participar. Dos 48 alunos apurados da 

atividade anterior, apenas 26 se disponibilizaram a ir. Para tudo correr 

conforme o planeado, houve distribuição de tarefas, onde fiquei encarregue de 
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direcionar os alunos para o local de partida e indicar para onde tinham que ir 

após a sua prova. As condições climatéricas e (infra-estruturas) do pavimento 

não eram as melhores, chegando a haver quedas e alguns ferimentos mas 

nunca colocando em causa o comprometimento e empenho dos alunos. 

 

“O piso era em relva e como as condições climatéricas nos dias anteriores não 

foram as melhores, dificultou a tarefa a quem estava a correr, visto que a 

grande maioria estava de sapatilhas e o piso em certas partes era mais lama 

que relva.” (Diário de Bordo 23 de Janeiro) 

 

Considero que é uma oportunidade única onde os alunos conseguem 

conviver com alunos de outras escolas, elevar o espírito competitivo e 

fortalecer as ligações com professores, comité organizativo e pessoas com 

necessidades educativas especiais. Por vezes alguns alunos não doseavam o 

seu esforço acabando por desistir ou até mesmo ser necessária a ajuda dos 

bombeiros. 

No que diz respeito à prova em si, penso que devia ter alguns aspetos a 

melhorar, tais como, a entrada dos veículos das escolas, deveria ter um espaço 

muito mais apropriado e amplo para não causar qualquer tipo de transtorno 

para com o resto. Outro aspeto foi o local de prova para os alunos (as). Este 

era limitado pela organização. No entanto, também há aspetos bons a referir, 

alunos com necessidades físicas especiais a terem uma oportunidade única de 

competir e a conseguirem realizar a prova até ao fim, mesmo que 

acompanhados, medalhas por equipa e pódio para os 3 vencedores.   

Após a realização das provas e o retorno à escola, considero que o corta 

mato distrital correu de forma positiva apesar da pouca aderência por parte dos 

alunos da escola. A atividade, para além de envolver várias escolas, consegue 

promover vários fatores benéficos para os alunos, tais como, motivação, 

superação, cooperação, amizade e promove ainda motivação para uns hábitos 

mais saudáveis e uma prática regular de atividade física. 
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4.2.5 Mega Sprint 

Realizou-se na manhã do dia 8 de Março na EBLB. Previamente foi feito 

um cartaz (Anexo XV) pelos PE para afixar em diversos locais para os alunos 

terem acesso. Houve a participação de 50 alunos e devido às boas condições 

atmosféricas foi realizado no exterior nas pistas de atletismo. Para uma melhor 

transmissão da informação, todos os participantes foram sentados na bancada 

para saberem a ordem com que se ia proceder a realização do mega sprint. 

Para a sua realização acontecer sem nenhum percalço os PE e PC ficaram 

encarregues de todas as funções. A minha função passou por realizar a 

ativação geral dos alunos, enquanto que a dos meus colegas foi estarem 

presentes na zona de partida e na de chegada. A corrida era feita por 

eliminatórias onde posteriormente se fez duas séries, vencidos e vencedores, 

assim os alunos tinham mais oportunidades de correr mesmo não obtendo a 

melhor classificação na sua primeira corrida. 

Relativamente à atividade penso que foi bem pensada, organizada e 

bem concretizada. Por um lado, senti bastante empenho por parte dos alunos 

nomeadamente na competitividade em cada prova e por outro verificou-se um 

esforço notável dos alunos para atingirem o melhor resultado possível. Fez-se 

sentir a motivação vinda da bancada dos colegas a puxar por elementos da 

turma para obter o melhor resultado possível. É uma atividade que me fez ver o 

quanto os alunos de uma turma ficam motivados por estarem a correr contra 

alunos de outra. Haver uma coesão entre turma para que todos obtivessem o 

melhor resultado de forma justa. 

 

4.2.6 Torneio Inter Turmas 

Realizou-se no dia 18 de Março o torneio de inter turmas do terceiro 

ciclo. Para evitar algum transtorno relativamente às outras disciplinas foi 

realizado no último dia de aulas do segundo período. Como são três anos e 

modalidades diferentes ficou estipulado que para o 7º ano apenas participavam 

alunos no torneio de basquetebol, 8º ano alunos no torneio de andebol e 9º ano 

alunos no torneio de voleibol. O NE previamente organizou um cartaz (Anexo 
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XVI) alusivo ao torneio e colocou-o de forma visível para os alunos. Além disso, 

cada estagiário ficou encarregue de fazer o calendário de um torneio, ou seja, 

eu fiz o calendário no torneio de basquetebol, o José5 fez o torneio de andebol 

e a Rita6 o de voleibol. Foram feitas as fichas de jogo e regulamentos onde 

continham as regras para o bom funcionamento. Como existiam dois 

professores e três estagiários, ficou definido que cada professor ficaria 

encarregue da organização da sua turma, isto é, os estagiários ficaram 

encarregues do 7º ano, e os professores dos 8º e 9º anos. No início estava 

previsto o torneio de basquetebol e andebol ser realizado no exterior, mas 

como as condições climatéricas não eram as melhores para a sua 

concretização, teve que existir uma alteração, passando assim todo o evento a 

ser feito dentro do pavilhão gimnodesportivo. 

De um modo geral a atividade correu de formal normal sem problemas a 

nível de organização e execução, verificando-se ainda festividade nas 

bancadas por parte dos alunos a apoiar as equipas a jogar, quando havia um 

golo em andebol ou ponto em voleibol. O facto de ser realizado no interior 

trouxe algumas vantagens, como a inter-ajuda entre todos os professores e 

pessoas envolvidas na atividade. Por outro o facto de o espaço ser reduzido 

limitou um pouco a nossa margem de manobra relativamente à montagem dos 

campos. Relativamente à prestação dos alunos penso que em todos os anos 

demonstraram uma perfeita noção das regras, boa conduta e uma boa 

prestação no desempenho das respetivas funções, fossem elas árbitros ou 

mesa, querendo sempre obter o melhor resultado possível para a equipa. Cada 

professor era responsável por registar as classificações e informar as equipas 

que passavam à fase seguinte. Posteriormente eram afixados os resultados 

num placar para todos os participantes terem acesso. O que retiro deste torneio 

foi a disponibilidade dos alunos para ajudar na montagem para que decorresse 

de forma natural e o com o maior sucesso possível, coesão entre equipa em 

todos os jogos, a convivência, confraternização que ao mesmo tempo virava 

competição dentro do campo. 

 

                                            
5
 Nome Fictício 

6
 Nome Fictício 
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4.2.7 Torneio Futebol Feminino 

Neste ano muito importante para nós enquanto PE decidimos, juntamente com 

o PC, arriscar e formar uma equipa de futebol feminino de modo a participar no 

torneio que se realizou no dia 6 de Abril. “Para finalizar pensamos que as 

diferenças fisiológicas da mulher não devem ser consideradas como limitativas 

para a prática desportiva, e particularmente no futebol, e que não existem 

desportos específicos para a mulher, sendo as suas opções determinadas por 

uma selecção natural e pela influência do envolvimento” (Morais, 1993, p. 190). 

 O NE, juntamente com o PC, elaboraram duas fichas, uma para aprovação da 

escola e outra para os Encarregados de Educação. Além disso, ainda foi feito 

um seguro das mesmas. Após a aprovação, cada professor reuniu da sua 

turma e por intermédio de outros indivíduos do sexo feminino, elementos para 

organizar uma equipa, fazendo um total de 12 elementos femininos e 1 

masculino, além dos PE e PC. Posteriormente, foi pedido à escola o 

equipamento necessário para as alunas estarem devidamente equipadas. 

Como eram alunas de diferentes anos (7º,8º e 9º) a disponibilidade dos dias 

diferia em cada uma, como tal tivemos que decidir que a hora para os treinos 

seria na hora de almoço, permitindo assim que todos os elementos 

participassem, sem colocar em causa tanto os horários escolares como 

comprometer o horário de almoço. 

Relativamente ao Torneio foi realizado no dia 6 de Abril e contou com a 

participação do Agrupamento de Escolas Carolina Michaelis, Escola Eng. 

Fernando Pinto Oliveira, Dragon Force, Boavista, Rio Ave e Valadares. Foi uma 

manhã diferente do normal e ocorreu uma prática bastante positiva e 

enriquecedora para as meninas, visto que além de promover o gosto pela 

prática desportiva num meio lúdico, transferiu novas experiências para elas, 

desde o factor competitivo, fair-play, regras até ao convívio entre equipa e com 

equipas adversárias. Apesar do resultado não ter sido o desejado, fiquei 

bastante satisfeito com o empenho, motivação demonstrada pelas alunas. O 

facto de estar a jogar contra equipas federadas, tornou a sua tarefa mais difícil, 

no entanto nunca deitaram a viraram a cara à luta e foram sempre em busca de 

um melhor resultado. 
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4.2.8 Matraquilhos Humanos 

Desde o início do estágio ficou predefinido pelo PC que o NE tinha que 

elaborar, expor e concretizar uma atividade durante o EP a ter lugar no terceiro 

período. Numa primeira fase pensou-se numa atividade de sensibilização ao 

desporto adaptado (goalball, boccia, e voleibol sentado). Posteriormente 

optámos por realizar uma atividade mais lúdica, apelativa e com conhecimento 

por parte dos alunos, ou seja, os matraquilhos humanos para o 1º,2º,3º Ciclos. 

Após termos decidido qual a atividade a realizar, pensámos no espaço onde a 

atividade iria decorrer, ficando decidido que o melhor espaço era o pavilhão 

gimnodesportivo. A atividade realizou-se no dia 4 de Maio. 

Para uma melhor organização as tarefas foram divididas pelo NE e pelo 

PC, desde a elaboração do poster (Anexo XVII), regulamento, fichas de 

inscrição e material necessário. No que diz respeito ao regulamento, algumas 

regras ainda foram discutidas e decididas em conjunto para que a atividade 

corresse de forma organizada, fosse o máximo prazerosa para os alunos e que 

pudessem aproveitar o máximo de tempo possível em atividade motora. Depois 

do material estar todo reunido (elásticos, bolas e tubos) tivemos que colocar 

identificações para ser mais fácil a sua montagem no campo, isto é, após os 

elásticos estarem com os tubos colocados foram escritos numa ponta do 

elástico uma letra para ser mais fácil a sua montagem no campo, a letra GR 

(tinha apenas 2 tubos), a letra D (tinha 4 tubos), letra M (tinha 10 tubos), letra A 

(tinha 6 tubos). A bola era feita de esponja de modo a que pudessem chutar à 

vontade sem colocar em causa a integridade física dos adversários ou colegas 

de equipa. No que diz respeito à montagem do campo, inicialmente pensámos 

em fazer campo inteiro (dentro do pavilhão), mas no dia anterior à atividade 

(após experimentar alguns elásticos para verificar distâncias entre as equipas e 

a montagem do campo) conseguimos constatar que ficava demasiado grande e 

que o ideal seria apenas em meio campo. Para tal, empregamos a rede 

existente ao meio que serviu de parede e para segurar os elásticos optámos 

pela grade de segurança do lado da bancada e do outro lado colocamos as 

tabelas de basquetebol existentes no pavilhão. Para uma melhor perceção das 

equipas foram requisitados vinte e dois coletes (com 2 cores diferentes) que 
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eram entregues às equipas antes de entrarem em campo. Após todos estes 

processos estarem consolidados e prontos para a sua realização, decidimos 

dispor-nos pelos locais mais apropriados para a atividade correr sem nenhum 

problema.  

Fiquei encarregue de organizar as equipas dentro do campo e indicar 

onde cada uma jogava (para que lado atacava), além disso ainda servia de 

árbitro para assinalar faltas e recolocar a bola em jogo caso ela saísse do 

terreno de jogo (era colocada no centro de jogo). Relativamente ao que referi 

anteriormente sobre a função de árbitro tive que intervir várias vezes durante 

alguns jogos no início e implementar uma regra fundamental para o torneio. Os 

alunos estavam constantemente a ir retirar a bola aos adversários que estavam 

atrás de si, não permitindo que houvesse ataques ou que não houvesse jogo 

corrido, apenas disputas de bola.  

Por outro lado, também houve alunos a largar os tubos para rematar 

(fazendo a pose de remate em futebol) facilitando assim a sua execução. Como 

tal, decidi proibir a disputa de bola caso ela esteja atrás do aluno e penalizar a 

equipa do jogador que rematasse sem estar com as mãos no tubo com uma 

grande penalidade a favor da equipa adversária. No início foi bastante 

atribulada a regra do remate, mas após alguns jogos, os alunos tiveram a 

perfeita noção do quanto isso iria pôr em causa o resultado e tentaram sempre 

ao máximo evitar que isso acontecesse. As trocas de posição (ex: defesa para 

médio e vice-versa) eram definidas entre equipa e podiam trocar quando 

quisessem mas apenas poderiam tocar na bola quando estivessem na sua 

posição e com ambas as mãos nos tubos. Notou-se uma grande aderência nas 

raparigas em querer jogar visto que a grande maioria das equipas eram mistas. 

 

“Outro fato interessante foi as equipas serem na sua grande maioria mistas, ou 

seja, os rapazes não tinham receio de jogar com raparigas e ainda as 

incentivavam a jogar independentemente do resultado.“ (Diário de Bordo 5 de Maio) 
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Toda a gente teve oportunidade de jogar, desde 1º ciclo, 2º ciclo até ao 

3º ciclo, tudo com horário estipulado para uma melhor organização e com uma 

explicação para os alunos com idades inferiores e com muita pouca noção das 

regras e funcionamento do jogo.  

Resumindo, ao longo da manhã houve um total de 17 jogos com 

duração de 10 minutos cada um (15 jogos no 2º e 3º ciclos e 2 jogos com 

1ºciclo). Foi uma atividade que deu algum trabalho na sua elaboração e 

realização mas saí com grande satisfação e alegria. Ver um sorriso nos alunos, 

o facto de terem gostado de participar e quererem jogar novamente, a adesão 

ter sido grande por parte dos mesmos, sermos felicitados pelo PC pela 

iniciativa da nossa parte e a concretização da mesma senti que o esforço da 

minha parte e dos meus colegas estagiários foi recompensado. Outro aspeto 

foi o facto de a atividade ter tido visão suficiente para chegar a todos os órgãos 

da escola, desde funcionários, professores a diretores da escola. Isto leva-me a 

crer que a atividade em si, teve um papel importante não só para os alunos 

mas também teve um grande impacto positivo na escola. 

 

4.2.9 Torneio Inter-turmas de Futebol 

O torneio mais aguardado pelos alunos durante todo o ano letivo 

realizou-se no terceiro período no último dia de aulas. Desde muito cedo notei 

uma motivação dos alunos em querer ganhar o torneio visto estarem 

constantemente a falar do mesmo. Mas antes da sua realização, houve um 

trabalho prévio por parte do NE e do PC, desde a elaboração de um cartaz 

alusivo (Anexo XVIII) ao torneio bem como um regulamento, fichas de inscrição 

para as equipas, organização das mesmas e dos campos para os jogos e ainda 

requisição de medalhas a ser entregues aos vencedores do torneio. Optámos 

por fazer distinção e fazer equipas do sexo masculino e sexo feminino 

permitindo assim uma maior aderência por parte do sexo feminino sem medo 

de competir ou receio de jogar. Decidimos em conjunto que o torneio de futebol 

do sexo feminino se iria realizar dentro do pavilhão gimnodesportivo e que o 

masculino se realizava no exterior nos dois campos disponíveis. 
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Optámos por fazer duas fases onde na primeira foi realizada uma fase 

de grupos (jogam todos contra todos) e uma segunda fase por eliminatórias. 

Todos os jogos tinham uma duração de 15‟ (7‟ + 7‟) com um 1‟ de intervalo. Os 

horários estabelecidos para cada jornada foram cumpridos e sempre 

cronometrados para começarem e acabarem ao mesmo tempo. Após o término 

de cada jogo, o resultado era anotado e posteriormente afixado para os alunos 

terem acesso aos mesmos. As mudanças dos jogos, pontuações, 

classificações e informações das equipas que passavam às eliminatórias foram 

bastante eficientes, facilitando a visibilidade dos alunos para posteriormente se 

deslocarem para o pavilhão gimnodesportivo onde se realizaram os jogos 

subsequentes (após o termino do torneio feminino) 

Como referi anteriormente, a motivação e competitividade existiram em 

todos os jogos, por vezes, até em demasia por parte dos alunos, sempre com o 

objetivo de atingirem a vitória. Verifiquei também um espírito entre equipa e 

fair-play. Houve bastante adesão por parte dos alunos e tinham curiosidade em 

saber quantas equipas estavam inscritas. Após o término do torneio, foram 

entregues as medalhas e tiradas algumas fotografias dos alunos com os 

professores visto ser um dos últimos momentos do ano letivo. 

Resumindo, houve uma satisfação da minha parte com a concretização do 

torneio porque correu de forma normal, sem falhas, com dinamismo por parte 

dos alunos, NE e PC. Por outro lado, penso que a atividade correu de forma 

positiva e teve bastante aderência por parte dos alunos, visto que a grande 

maioria pratica futebol fora da escola mas também pelo convívio, 

confraternização, cooperação, fair-play, competição existentes ao longo do 

torneio. No fim dos torneios, a equipa vencedora ainda teve a possibilidade de 

jogar contra os professores num jogo amigável onde o resultado era o que 

menos interessava, mas sim o convívio e o fortalecimento da ligação entre 

Professor e Aluno. 
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4.3 Área 3 Desenvolvimento Profissional  

Neste pequeno capítulo consigo transcrever a importância que o EP teve 

em mim enquanto profissional. Se hoje sou mais crítico e reflexivo só o devo ao 

EP que me fez crescer e ter um desenvolvimento profissional até este 

momento bastante positivo. O diário de Bordo e as reflexões são pontos que 

considero importantes ao longo deste ano enquanto professor. Em todas as 

ações feitas ao longo do PE, era feito um diário de bordo onde relatava todos 

os aspetos que considerei importantes durante o meu EP. Após uma aula 

leccionada, observação das aulas dos colegas de estágio, do PC, era anotado 

no diário de bordo e posteriormente havia uma reflexão. Essa reflexão fez-me 

crescer enquanto profissional, visto que analisava a aula em si e 

posteriormente anotava aspetos importantes para mim enquanto docente. As 

reflexões permitiram-me crescer e ser melhor professor do que quando entrei 

na escola ou quando leccionei pela primeira vez. A reflexão está directamente 

relacionada com o conhecimento e planificação, ou seja, quanto mais 

disponibilidade o professor tiver para reflectir melhor será o seu conhecimento, 

que posteriormente ira reflectir-se na sua planificação que em consequência vai 

ser posta na prática. Durante o EP tive noção das dificuldades que apresentava 

e qual seria a solução para diminui-las. Estar inserido numa comunidade 

escolar, rodeado de pessoas com um vasto leque de experiências que nos 

transmitem informação que são úteis foi vantajoso para obter mais informação 

de alunos e novas formas de abordagem para com os mesmos. No entanto, 

cada situação é diferente e como tal, devemos reflectir e ajustar perante o que 

encontramos à nossa frente. “Assim, a aprendizagem da docência não se inicia 

com o ingresso na profissão, é um processo construído ao longo da vida, 

desde a escolarização inicial, momento em que se constituem crenças e 

conceções que serão submetidas à reflexão e questionamento nos cursos de 

formação inicial” (Queirós, 2014, p. 70). Em suma, penso que hoje me sinto 

com maior capacidade crítica em relação a qualquer elaboração, seja ela num 

plano de aula, uma atividade, organização de um evento. Está claro que não 

devo estagnar, até porque o mundo está sempre a apresentar novas formas e 

nos temos que nos modelar. Errar faz parte do ser humano, mas devemos 

reflectir para evoluir para garantir um ensino de excelência. 
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5. Motivação dos Alunos em modalidades 
colectivas perante aplicação de diferentes 
modelos de Ensino (MID & MED) 

 

Resumo 

O Presente estudo de investigação teve o propósito de analisar a motivação 

dos alunos perante aplicação de diferentes modelos de ensino em modalidades 

coletivas. O principal objetivo do estudo era verificar se existiam diferenças 

estatisticamente significativas na motivação em modalidades coletivas perante 

aplicação de diferentes modelos de ensino em aulas de Educação Física. Foi 

aplicado a uma turma do 7ºano da EBLB, uma amostra de 19 alunos com 

idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos. O instrumento utilizado foi um 

questionário adaptado e traduzido de Goudas, Biddle e Fox (1994) que teve 

como objetivo medir as formas motivacionais. A disposição e tratamento dos 

dados foram produzidos com auxílio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences versão 20.0. Os resultados apontam para uma maior 

motivação intrínseca dos alunos com o MED, no entanto sem diferenças 

significativas em relação ao MID. Relativamente à motivação extrínseca os 

alunos sentiram-se mais motivados extrinsecamente com o MID do que com o 

MED. Apenas de referir que as diferenças significativas se notaram na 

motivação extrínseca regulada externa onde há o desejo do aluno de evitar 

consequências negativas maior no MID do que no MED e ainda na amotivação, 

que é ausência de motivação, onde há uma maior no MID do que no MED. 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO, MODELO DE INSTRUÇÃO DIRETA, 

MODELO DE EDUCAÇÃO DESPORTIVA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ALUNOS 
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Abstract 

The present research study aimed to analyze the motivation of students before 

applying different teaching models in team sports. The main objective of the 

study was to determine whether there were statistically significant differences in 

motivation in team sports before applying different models of teaching in 

physical education. It was applied to a class of 7ºano of EBLB, a sample of 19 

students aged between 11 and 14 years. The instrument used was an adapted 

and translated questionnaire Goudas, Biddle and Fox (1994) that aimed to 

measure the motivational ways. The disposal and treatment of data were 

produced using the Statistical Package for the Social Sciences version 20.0. 

The results point to a higher intrinsic motivation of students with MED, however 

no significant differences in relation to MID. Regarding extrinsic motivation 

students felt more motivated extrinsically with MID than MED. Just noted that 

significant differences were noted in the regulated foreign extrinsic motivation 

where there is the desire of students to avoid greater negative consequences in 

MID than in the MED and still in amotivation, which is lack of motivation, where 

there is a higher in MID in the MED. 
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5.1 Introdução 

O presente estudo foi produzido com o propósito de verificar se existiam 

diferenças estatisticamente significativas na motivação dos alunos em 

modalidades coletivas perante a aplicação de diferentes modelos de ensino, 

sendo eles o Modelo de Educação Desportiva (MED) e o Modelo de Instrução 

Direta (MID).  

No início do ano, perante a lecionação das minhas aulas, observações e 

reflexões constatei que os alunos na sua grande maioria evidenciavam pouca 

motivação para a realização das aulas nas várias modalidades. Como tal, 

decidi apurar se os níveis se mantinham constantes perante diferentes modelos 

de ensino. Este estudo vai permitir uma visão mais aprofundada do que os 

alunos têm sobre as aulas e como deve ser incrementado o gosto pela prática 

nas aulas. As aulas de EF, na sua grande maioria, são lecionadas de forma 

prática, logo, é necessário existir uma motivação dos alunos para a realizarem. 

Assim sendo, realizo uma análise descritiva sobre a motivação intrínseca e 

motivação extrínseca tendo em conta a aplicação do MED e do MID, tendo 

como objetivo verificar se existiram alterações motivacionais perante a 

aplicação de diferentes modelos de ensino. Para a realização do estudo recorri 

a um questionário adaptado e traduzido de Goudas, Biddle e Fox (1994) que 

visa medir as formas motivacionais definidas no continuum. Para enquandrar o 

estudo apresento uma revisão bibliográfica, onde é dada importância à 

motivação e como ela pode ser classificada e, posteriormente, é feita uma 

abordagem aos dois modelos aplicados durante o estágio profissional, modelo 

de instrução direta e modelo de educação desportiva. Após esta, é feita a 

enunciação do objetivo do estudo, a metodologia, a amostra, o instrumento 

utilizado e de que forma e que foram tratados os dados.  

A apresentação e discussão de resultados serão feitas por partes, onde 

primeiramente é apresentado uma analise descritiva de cada modelo e, 

posteriormente, uma comparação das motivações dos alunos entre os 

mesmos. Por último é apresentado as principais conclusões do estudo. 
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5.2 Revisão Bibliográfica 

5.2.1 Motivação 

O termo motivação deriva do verbo em latim “movere”. A ideia do 

movimento é reflectida em variadíssimos significados, relacionando-se com o 

facto de a motivação levar uma pessoa a fazer algo, mante-la sempre em 

movimento e ajudar a ter o trabalho feito (Pintrich & Shunk, 1996b, p. 4). 

Motivação é o conceito que usamos quando descrevemos forças que 

actuam sobre ou dentro de um organismo para iniciar um comportamento 

directo. Também é usado o conceito de motivação para explicar as diferenças 

na intensidade do comportamento. Comportamentos mais intensos são 

considerados como resultados de níveis mais elevados de motivação (Petri, 

1996, p. 3). 

Como afirma Robert em 2001 (cit. por Moran, 2004, p. 38) as “Questões 

motivacionais estão implicadas quando “uma pessoa realiza uma tarefa quando 

está a ser avaliada ou quando entra numa competição com outras pessoas 

para atingir algum grau de excelência.”  

Ora se um aluno estiver motivado, a sua pré-disposição para a prática 

vai ser muito maior. No entanto um aluno pode-se motivar pelo facto de querer 

aprender mais. Por exemplo a Sofia7 não estava motivada para a prática da 

modalidade de patinagem, no entanto o facto de querer aprender a patinar 

levou a aumentar sua a motivação. “A relação entre aprendizagem e 

motivação, segundo Magill (1984), é recíproca: um aluno pode aprender em 

consequência de sua motivação ou se motivar a partir da possibilidade de 

aprender mais” (Rocha, 2009, p. 26). A motivação no desporto pode ser vista a 

partir de dois pontos de vista, sendo um por uma base biológica de energia, por 

outro por influências secundárias do meio envolvente que trazem benefícios ou 

prejuízos (Butt, 1987, p. 7). 

Encontrei diferentes tipos de motivação nos alunos. Desde algo que teve 

interesse para o aluno em fazer, o prazer que sentem em realizar a 

modalidade, ou simplesmente a satisfação de estar fazer exercício ou alguma 

                                            
7
 Nome Fictício 
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modalidade preferida. Por exemplo a realização da modalidade de futebol onde 

os alunos tinham grande apreço por qualquer tipo de exercício que era feito e 

até em situação de jogo. No entanto, encontrei motivação onde os factores 

externos têm importância na motivação. Ou seja quando realizam actividade a 

sua motivação é regulada por benefícios externos. Por exemplo em ginástica, 

onde a motivação dos alunos estava apenas focada para chegar ao trampolim, 

isto é, realizavam os exercícios anteriores correctamente apenas para 

conseguir chegar ao exercício do trampolim. Vallerand and Losier em 1999 (cit. 

por Levellee et al., 2004b, p. 57) afirmaram que “Deci e Ryan (1985) viram a 

motivação ao longo do continuum de auto-determinação, desde amotivação 

com o menor nível de auto-determinação, motivação intrínseca com nível mais 

alto e motivação extrínseca no meio-termo.  

Deci e Ryan em 2000 (Ntoumanis & Standage, 2009, p. 195) afirmam 

que “a teoria da auto-determinação é uma referência téorica para estudar a 

motivação em educação física.” 

A teoria da autodeterminação estuda a motivação humana e a sua 

personalidade. Define fontes intrínsecas e extrínsecas de motivação e revela 

uma descrição no que diz respeito à motivação intrínseca e extrínseca no 

desenvolvimento cognitivo, social e no que diz respeito às diferenças 

individuais. Concentra-se em fatores sociais e culturais que prejudiquem ou 

facilitem a vontade e iniciativa das pessoas além do seu bem-estar e qualidade 

da sua performance (“Self-Determination Theory”, s.d). 

Deci and Ryan em 1991 (cit. por McAuley et al., 2001) propuseram a 

existência de quatro tipos de motivação extrínseca: regulação externa, 

regulação introjetada, regulação identificada e regulação integrada. A primeira 

é regulada por meios externos como recompensas ou restrições. Regulação 

introjetada, o individuo começa a interiorizar as razões para as suas acções. 

Na motivação regulada identificada que o comportamento surge da escolha 

feita. Por último a regulação integrada também envolve uma actividade por 

escolha, mas com conexão a parte harmoniosa do indivíduo. As escolhas são 

feitas em função de outros aspectos tidos em conta.  
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Os alunos do género masculino na sua maioria durante o EP mas 

preferencialmente na modalidade de futebol, apresentaram uma motivação 

intrínseca bastante elevada, onde a sua participação era espontânea, sentiam 

prazer e havia bastante satisfação pela prática da modalidade. O mesmo não 

constatei no género feminino no futebol e em qualquer modalidade apenas 

alguns casos na modalidade de patinagem. Vallerand, Deci e Ryan em 1987 

(Fernandes & Raposo, 2005, p. 386)  asseveram que “a motivação intrínseca 

define-se operacionalmente em duas formas: (1) participação voluntária numa 

actividade, em “aparente” ausência de recompensas ou pressões externas; e 

(2) participação numa actividade, pelo interesse, satisfação e prazer que obtêm 

desse envolvimento.”  

“Motivação intrínseca refere-se ao ímpeto que as pessoas têm para 

realizar uma actividade para ela própria, para o seu prazer e satisfação de 

participação” (Moran, 2004, p. 39). “Hunt em 1963 argumenta que motivação 

intrínseca resulta da incongruência entre experiências anteriores e novas 

informações obtidas. As pessoas extraem informações do meio envolvente e 

comparam com as informações retidas na memória. Existindo incoerência, as 

pessoas tornam-se intrinsecamente motivadas para a reduzir” (Pintrich & 

Shunk, 1996a, p. 260). 

Ntoumanis em 2001 (cit. por Fernandes & Raposo, 2005, p. 386)  

declara que “este tipo de comportamentos motivados tem por base o 

divertimento, prazer e satisfação, como acontece em actividades recreativas ou 

de tempos livres, usualmente correspondendo a actividades desafiantes.”  

Deci em 1980 (cit. por Pintrich & Shunk, 1996a, p. 270) afirma que a 

“motivação intrínseca é o ser humano ser competente e autodeterminado em 

relação ao meio envolvente”. Deci e Porac em 1978 (cit. por Pintrich & Shunk, 

1996a, p. 270) declaram que “a motivação intrínseca leva as pessoas a 

procurar desafios que satisfaçam as suas necessidades para ser competente e 

auto-determinado. “É evidente que a motivação intrínseca promove muito mais 

o saber e rendimento que a motivação extrínseca” (Pintrich & Shunk, 1996a, p. 

284).  



93 
 

Biddle, Chatzisarantis et al em 2001 (cit. por Fernandes & Raposo, 2005, 

p. 386) proferem que “o prazer advém unicamente da actividade, invés de 

recompensas extrínsecas como o dinheiro, prémios ou reconhecimento social 

pelo que esta participação ocorre livre de precisões e restrições. 

Relativamente à motivação extrínseca, esta foi muito mais notória no 

género feminino do que no masculino, onde constatei que as alunas realizavam 

a aula para que eu não ficasse chateado, teriam problemas se não a 

realizassem ou até mesmo por ser obrigatória. Apenas realizavam aula para 

evitar punição ou por haver uma recompensa. A motivação apenas se focava 

quando estava implícito algum tipo de avaliação. Não havendo nenhuma 

avaliação o seu nível de motivação era muito menor. No entanto, a motivação 

também era notória quando havia competição em situação de jogo nas 

modalidades colectivas. “Motivação extrínseca refere-se a exercer uma 

actividade como um meio para um fim e não para o seu próprio bem” 

(Vallerand, 2007, p. 60). “Motivação extrínseca aplica-se sempre que uma 

pessoa está envolvida em uma tarefa em grande parte como resultado de 

factores externos ou constrangimentos” (Moran, 2004, p. 40). Ntoumanis em 

2001 (cit. porFernandes & Raposo, 2005, p. 386) diz que “este construto 

verifica-se em situações nas quais os indivíduos realizam uma actividade, 

como forma de obter certos benefícios.” 

Biddle, Chatzisarantis et al em 2001 (cit. por Fernandes & Raposo, 2005, 

p. 387) transmitiram que a “motivação extrínseca regulada identificada verifica-

se quando uma ação ou comportamento é motivado pela apreciação dos 

resultados e benefícios da participação numa actividade, tal como acontece em 

educação física, o caso de prevenção de doenças ou melhoria da condição 

física. “Motivação extrínseca regulada-introjectada, Deci e ryan (1985) afirmam 

que neste caso os estilos regulatórios não são tão explícitos e a regulação 

envolvente é mais afectiva do que cognitiva. Pelletier et al em 1995 (cit. por 

Fernandes & Raposo, 2005) afirmam que “comportamentos resultantes desta 

forma motivacional provêm de reforços resultantes de pressões internas, como 

a culpa e a ansiedade” Pode ser vista por culpa e ansiedade ou numa outra 

perspectiva como afirma Ntoumanis em 2001 (Fernandes & Raposo, 2005) 

como “desejo de obter reconhecimento social.”  
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Este tipo de motivação não é autodeterminada porque os indivíduos ainda 

sofrem pressão, no entanto é uma pressão auto-imposta (Vallerand, 2007). 

“Na motivação extrínseca regulada externa o comportamento é controlado por 

recompensas ou ameaças” (Roberts, 2001, p. 273). Pelletier et al em 1995 (cit. 

por Fernandes & Raposo, 2005, p. 387) dizem que “a prática desportiva 

assume-se assim, não como uma forma de divertimento e prazer, mas como 

um modo de obter recompensas ou evitar consequências negativas.” 

Deci e Ryan em 1985 (cit. por Fernandes & Raposo, 2005, p. 387) afirmam que 

a “amotivação são comportamentos iniciados e regulados por “forças” para 

além do controlo intencional do individuo, pelo que nem se consideram 

intrinsecamente ou extrinsecamente motivados, tendo em conta a ausência de 

intenção e pensamento proactivo.” 

Alguns alunos, ao longo do ano, questionavam-se sobre o modo de 

existirem este tipo de aulas, ou que não obtinham resultado deste tipo de aula. 

Neste caso a sua motivação é nula, isto é, não têm qualquer interesse, 

motivação para a prática de qualquer modalidade. Amotivação é tida como a 

ausência de motivação, propósito ou expectativa em relação à participação 

(Levellee et al., 2004a, p. 58). 

“O indivíduo quando sente que não vale a pena fazer exercício, mostra algum 

tipo de amotivação” (Roberts, 2001, p. 264).  

Amotivação refere-se à falta de intencionalidade e à ausência de motivação. 

Não há um propósito com respeito da actividade, como tal há pouca motivação 

(intrínseca ou extrínseca) para realizar actividades (Vallerand, 2007, p. 61). 
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5.2.2 Modelos de Ensino 

 

Como a motivação dos alunos era muito reduzida, com algumas 

exceções, tentei inverter essa situação com a aplicação de diferentes modelos 

de ensino. Como tal, debrucei-me a analisar de que forma poderia aplicar e 

como é que seria aplicado. Posteriormente, tentei determinar qual o material 

necessário e a informação a passar para os alunos. Tudo foi pensado ao 

pormenor com um objetivo único que era o desenvolvimento e motivação do 

aluno.  

Numa primeira fase de abordagem, e como desconhecia por completo a 

turma no que diz respeito à motivação deles e o seu comportamento em aula, 

optei por tomar as decisões e os alunos apenas terem que seguir as minhas 

orientações. Estabelecer os objectivos, revelar o conhecimento obtido, orientar 

os alunos para uma compreensão da matéria e por último proporcionar uma 

opinião construtiva do desempenho do aluno.  

Entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor e 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há 

que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direcção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições 

favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva. (Graça & 

Mesquita, 2009, pp. 45-46) 

“O modelo de instrução direta (MID) é descrito por decisões controladas 

pelos professores e por padrões de envolvimento para os alunos. É dada 

alguma tomada de decisão mas na sua maioria os alunos seguem as 

instruções do professor na aula e às perguntas quando solicitado. Este modelo 

tem o propósito de ser mais eficiente no tempo e nos recursos a utilizar, 

contribuindo para um maior envolvimento dos alunos nas tarefas práticas e 

habilidades. A essência do modelo é dar aos alunos práticas supervisionadas 

de modo a que o professor possa emitir feedbacks positivo e correctivo” 

(Metzler, 2011, p. 174). “O professor é a fonte de quase todas as decisões 

tomadas no conteúdo, gestão e envolvimento do aluno. Há uma função de 
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liderança no professor que permite aos alunos receber alta taxa de feedbacks e 

assim dar passo seguro e positivo na aprendizagem do conteúdo. O professor 

é um líder e não um autoritário, ele estrutura a aprendizagem e as devidas 

progressões, no entanto são os alunos que beneficiam da mesma visto que a 

tentativa e erro foi eliminada no processo de aprendizagem” (Metzler, 2011, p. 

180). 

Rosenshine em 1983 (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 48)  deu 

importância à “revisão da matéria previamente aprendida, apresentação de 

novas habilidades ou do conteúdo em geral, monitorizando elevada da 

actividade motora dos alunos e avaliações/correcções sistemáticas em 

referência aos objectivos delineados.” “O professor realiza o controlo 

administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e 

ação dos alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas actividades 

desenvolvidas pelos alunos” (Graça & Mesquita, 2009, p. 48). “Este modelo 

não tem como objetivo a aquisição de competências sociais ou o 

desenvolvimento de um raciocínio complexo. A instrução direta é um modelo 

centrado no professor e comporta cinco fases: apresentar os objectivos e 

estabelecer o contexto; demonstrar o conhecimento e/ou a competência 

proporcionar uma pratica guiada; certificar-se da compreensão e proporcionar 

informação acerca do desempenho e prática alargada e transferência” (Arends, 

2008b, p. 289). 

Posteriormente, dei início à aplicação de outro modelo, onde os alunos 

têm uma experiência de uma época desportiva, são organizados em equipas e 

como tal têm de saber trabalhar em equipa, têm uma maior responsabilidade 

nos papéis a desempenhar, uma inclusão de todos os alunos e uma maior 

competência dos mesmos. “O Modelo de Educação Desportiva (MED) define-

se como uma forma de educação lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos, o que pressupõe resolver alguns 

equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o desporto e a 

competição” (Graça & Mesquita, 2009, p. 59). 
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Curnow e Macdonald em 1995 (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 59) 

declaram que “o MED aposta ainda na democratização e humanização do 

desporto, de forma a evitar problemas associados a uma cultura desportiva 

enviesada, tais como o elitismo, a iniquidade e a trapaça.” 

“O MED proporciona experiência que são mais completas e autênticas 

do que o desporto típico de educação física. Neste modelo, os alunos não só 

aprendem a praticar desporto, como também a coordenar e gerir as suas 

experiências desportivas. Aprendem competências sobre responsabilidade 

individual e as habilidades eficazes em trabalho de equipa” (Siedentop, 1994, 

p. 3). “O MED procura educar os alunos para serem jogadores num sentido 

mais amplo e ajuda a que sejam mais competentes, literatos e entusiastas. 

Uma pessoa literata no sentido de distinguir a boa da má prática desportiva, 

identificar os valores no desporto, regras, tradições, rituais, especificidades e 

características das modalidades. Torna-se um aluno com bagagem criterial 

seja no papel de participante ou espectador. Competente diz respeito ao aluno 

apresentar capacidades suficientes para participar no jogo de forma 

satisfatória, entender e executar estratégias adequadas à complexidade do 

jogo. Por último um aluno entusiasta participa e comporta-se de forma a 

preservar, proteger e realçar uma cultura desportiva, tanto numa comunidade 

local como nacional” (Siedentop, 1994, p. 4). 

  “Atrai-nos particularmente a ideia de recriar um contexto desportivo 

autêntico, substituindo as típicas unidades didácticas de curta duração pelo 

conceito de época desportiva, que congrega a ideia de prática desportiva, com 

a institucionalização de clubes; com filiação duradoura e competição 

calendarizada; com a conservação de registos de resultados e estatísticas dos 

desempenhos individuais e de grupo; com a atribuição de papéis e funções que 

compõem o envolvimento desportivo, capitães, treinadores, árbitros, directores, 

jornalistas. A valorização da competição como elemento central da experiência 

desportiva obriga a cuidar criteriosamente da formação das equipas, permite 

distinguir as noções de treinar e competir e acentuar componentes festiva e de 

fórum de competência da competição desportiva institucionalizada. Competir e 

esforçar-se para ganhar é inerente ao ethos do jogo e à cultura desportiva, 

porém pretende-se que a competição esteja fundada numa ética de respeito 
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pelo espírito de jogo, num clima que favoreça, a participação, o 

desenvolvimento individual, que equilibre as oportunidades de aprender e de 

jogar de todos os participantes” (Graça & Mesquita, 2013, pp. 14-15). 

Jones e Ward em 1998 (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 61)  

anunciam que “as épocas desportivas substituem as unidades didácticas de 

curta duração, porquanto o autor argumenta a insuficiência temporal destas 

para a consolidação das aprendizagens, sendo a época desportiva estendida, 

pelo menos, por 20 aulas.” Graça em 2001 (cit. por Graça & Mesquita, 2009, p. 

61) transmite que “esta preferência encontrou suporte no argumento de que, 

quanto maior a diversidade de actividades oferecidas, mais bem informado 

estará o aluno, e maior a possibilidade de ir ao encontro das preferências 

pessoais de cada um, logo maior a probabilidade de incluir voluntariamente 

uma actividade desportiva nos seus hábitos de vida.” 

“O fair-play é enfatizado durante toda a época, havendo pontuação para 

este aspecto em separado, ou com impacto na pontuação geral da equipa. 

Como forma de valorizar a competição, são realizados registos de resultados, 

comportamentos, estatísticas individuais ou de equipa que marcam a história e 

conferem importância ao que se faz na competição” (Graça & Mesquita, 2009, 

p. 62). 

“Ao modelo de educação desportiva interessam formas de jogo 

adequadas às capacidades dos alunos, capazes de motivar e mobilizar a 

participação relevante de todos eles, e capazes de proporcionar uma 

competição de qualidade.” Também tem a capacidade de “fomentar a 

autonomia, a liderança e a partilha de responsabilidade na organização da 

experiência desportiva, através de uma transferência progressiva de poder 

para os alunos.” “O MED acredita nas vantagens da aprendizagem cooperativa 

em pequenos grupos heterogéneos e duradouros” sendo que “as tensões e 

conflitos sociais e interpressoais são tratados através do diálogo, tentando 

instalar uma ética não apenas de justiça, mas tambem de equidade e 

consideração pelo outro” (Graça & Mesquita, 2013, pp. 14-15). 

“O MED rejeita a apresentação do conhecimento pronto aos alunos, 

incitando-os a descobrir os caminhos para o dominar. Daí o facto de o MED ser 
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um modelo com um robusto cariz construtivista, onde, de acordo com esta 

corrente pedagógica, um estudante aprende melhor quando participa de forma 

direta na construção do conhecimento que adquire” (Rolim, 2015, p. 60). 

“Cada época tem um evento culminante e procura-se que este seja 

revestido de um carácter festivo. Na organização da competição são 

estabelecidos mecanismos de promoção da igualdade de oportunidades para 

participar e premiar a colaboração na aprendizagem e no treino no seio de 

cada equipa” (Graça & Mesquita, 2009, p. 62). 

 “Este modelo, pela interactividade que promove, aproveita e rentabiliza 

as mais-valias de cada aluno para o enriquecimento da equipa e de todos, 

entendendo o erro, não como uma fatalidade, mas antes como uma barreira a 

transpor, no caminho da luz que nos guia para uma aprendizagem mais 

consolidada. Ou seja, o erro sendo um desafio pessoal, e à equipa, não 

corresponde a uma punição, surgindo antes como um valioso indicador para 

ajudar a aferir a justeza do caminh percorrido” (Rolim, 2015, p. 60). 

  A longo prazo o MED tem como objectivo contribuir para uma cultura 

desportiva sã e humana que maximiza a participação. O grande lema é “ 

desporto em todas as suas formas para todos.” Outro propósito do modelo é 

garantir que o envolvimento desportivo em todos os níveis é projectado 

principalmente para o benefício dos participantes. Um terceiro objectivo é fazer 

com que o desporto seja acessível para que género, raça, deficiência, condição 

socioeconómica e idade não sejam impeditivos à participação” (Siedentop, 

1994, pp. 5-6). 

 

5.3 Objetivos 

O objetivo deste estudo foi averiguar a motivação nos alunos de uma 

turma do 7º Ano da Escola Básica de Leça do Balio em modalidades coletivas 

perante a aplicação de diferentes modelos de ensino. Pretendeu-se saber os 

argumentos que os alunos apresentam como fator de motivação ou da falta 

dela para a realização das aulas. Sendo assim, os objetivos passaram por 

comparar a motivação intrínseca, extrínseca e amotivação entre o Modelo de 
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Educação Desportiva e o Modelo de Instrução Direta e saber se há diferenças 

significativas a registar. 

5.4 Metodologia 

Foram realizados dois questionários a dezanove alunos da turma do 

7ºAno da Escola Básica de Leça do Balio, todos eles pertencentes à mesma 

turma. Cada questionário foi entregue no fim da modalidade e do respetivo 

modelo de ensino, isto é, no fim do 1º Período após o término da lecionação 

através do Modelo de Instrução Direta foi dado o questionário para preencher. 

No 2º Período após o término do Modelo de Educação Desportiva foi aplicado 

o mesmo questionário.  

 

5.4.1 Amostra 

 

A amostra foi constituída por alunos do 7ºano. Esta foi composta por 19 

alunos, sendo que 11 eram do género masculino e 8 do género feminino com 

idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos. 

5.4.2 Instrumento 

 

O instrumento utilizado foi um questionário adaptado e traduzido de 

Goudas, Biddle e Fox (1994) que tem como objetivo medir as formas 

motivacionais. O questionário era composto por cinco perguntas de resposta 

fechada em escala numerada de 1 - “ discordo plenamente”, 2 – “ discordo 

bastante, 3 – “ discordo no geral”, 4 – “ que nem discordo e nem concordo”, 5 – 

“ concordo no geral”, 6 – “ concordo bastante” e o 7 – “ concordo plenamente”. 
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5.4.3 Tratamento de dados 

 

A disposição e tratamento dos dados foram produzidos com auxílio do 

programa Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0. 

Foi feita uma análise T-Teste com amostras independentes com um 

nível de significância de 0,05% para encontrar diferenças significativas. 

Considerou-se cada item do questionário a variável dependente e as 

modalidades e os modelos de ensino como variável independente. 

 

5.5 Apresentação e discussão dos Resultados 

Primeiramente será feita uma apresentação dos resultados obtidos 

através dos questionários e posteriormente estes serão discutidos.  

Foi feita uma análise descritiva da motivação tendo em conta o MID e o 

MED. São apresentados no quadro 1 os resultados obtidos no questionário do 

MID. Posteriormente no quadro 2 são apresentados os resultados obtidos no 

questionário do MED. 
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Quadro 1: Análise Descritiva da motivação aplicando o MID 

 1 2 3 4 5 6 7 

Realizo 

aulas de 

Educação 

Física 

porque: 

1.1 Porque é divertida 5%   16% 26% 16% 37% 

1.2 Porque gosto de aprender novas 

habilidades 
 11%  15% 11% 42% 21% 

1.3 Porque é emocionante   16% 47% 11% 26%  

1.4 Devido ao prazer que sinto quando 

aprendo novas habilidades/técnicas 
 5% 5% 5% 27% 42% 16% 

Realizo 

aulas de 

Educação 

Física 

porque: 

2.1 Porque quero aprender novas 

habilidades 
 5%   21% 26% 48% 

2.2 Porque é importante para mim 

realizar correctamente as actividades 
5%  5% 11% 42% 32% 5% 

2.3 Porque quero melhorar o meu nível 

desportivo 
 5% 5% 5% 11% 16% 58% 

2.4 Porque posso aprender habilidades 

ou técnicas que poderei utilizar noutras 

áreas da minha vida 

 5% 5% 11% 15% 48% 16% 

Realizo 

aulas de 

Educação 

Física 

porque: 

3.1 Porque quero que o professor ache 

que eu sou um bom aluno 
16% 11%  15% 16% 21% 21% 

3.2 Porque iria sentir-me mal, caso eu 

não a realizasse 
 11% 5% 32% 32% 15% 5% 

3.3 Porque quero que os outros alunos 

pensem que eu sou competente em todas 

as actividades 

26%  11% 32% 5% 15% 11% 

3.4 Porque fico preocupado se não a 

realizar 
 5% 15% 32% 11% 21% 16% 

Realizo 

aulas de 

Educação 

Física 

porque: 

4.1 Porque arranjo problemas se não a 

realizar 
5% 5% 5% 21% 27% 32% 5% 

4.2 Porque é suposto eu realizar    11% 36% 42% 11% 

4.3 Para que o professor não se zangue 

comigo 
  21% 21% 32% 21% 5% 

4.4 Porque é obrigatório   5% 32% 26% 5% 32% 

Realizo 

aulas de 

Educação 

Física 

porque: 

5.1 Mas realmente não sei porquê 68% 5%  16% 11%   

5.2 Mas não compreendo porque existem 

este tipo de aulas 
42% 16% 16% 21% 5%   

5.3 Mas sinto que estou a desperdiçar o 

meu tempo 
53% 16% 26%  5%   

5.4 Mas não obtenho resultados deste 

tipo de aulas 
63% 16% 11% 5% 5%   
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No quadro 1 consigo constatar que, em relação à motivação no MID, a 

maioria dos alunos (79%) concorda que realiza aula de educação física porque 

esta é divertida, gostam de aprender novas habilidades (74%) e sentem prazer 

quando se aprendem (85%). Consigo verificar que os alunos estão presentes 

nas aulas porque gostam de aprender novas técnicas que possam melhorar a 

sua nível desportivo e aumentem o seu leque de experiências. Encaram a aula 

de educação física como um factor benéfico, que além, de ser lúdico, consegue 

transmitir conhecimentos e habilidades que lhes permitiram ter sucesso nas 

modalidades abordadas ao longo do ano. 

Consideram que realizam aula de educação física para aprender novas 

habilidades (95%), para melhorar o nível desportivo (85%) e ainda aproveitar 

as habilidades retidas noutras áreas que não em educação física (79%). Os 

alunos têm noção de que as aulas permitem novos conhecimentos e aptidões 

nas modalidades, no entanto, também serve para melhorar a sua performance 

em situação jogo ou numa modalidade específica. Além de que na cabeça dos 

alunos as aulas permitem ter utilidade noutras áreas sem ser apenas 

especificamente Educação Física. 

Alguns alunos (58%) realizam aula para que o professor ache que é um 

bom aluno, iriam sentir-se mal caso não a realizassem (52%), querem que os 

outros alunos pensem que é competente em todas as atividades (31%) e fica 

preocupado se não realizar aula (48%). Um dos factores a ter em conta é a 

percentagem dos alunos afirmarem que ficam preocupados se não a 

realizarem. Se na mente dos alunos a aula traz benefícios e vantagens 

enumerados anteriormente enquanto ser humano e neste caso não a 

realizarem irá fazer com que se sentiam preocupados. Outro aspecto é que 

consideram a opinião dos outros irrelevantes, ou seja, a realização ou 

participação na aula não tem ligação com a opinião dos restantes colegas visto 

que esta é realizada por vontade própria.  

Outra parte de alunos afirmam que realizam aula para não arranjarem 

problemas (64%) e que se sentem obrigados a realizar a mesma (63%). Aqui 

verificamos que os alunos não realizam aula pelos factores positivos que esta 
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acarreta e consegue transmitir ao aluno, mas sim como uma obrigação para 

não ter punições ou classificações negativas. 

Por último, certos alunos têm consciência do motivo pelo qual é 

importante realizar aulas de educação física (73%) sentem que não estão a 

desperdiçar o tempo (95%) e que obtêm resultados deste tipo de aulas (90%). 

Os alunos têm noção de que as aulas de educação física têm vantagens para 

eles segundo o modelo de instrução direta e que além de as realizar ainda 

retiram resultados positivos das mesmas, sejam a nível de pessoal ou de 

equipa. 
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Quadro 2: Análise descritiva da motivação aplicando o MED 

 1 2 3 4 5 6 7 

Realizo aulas de 

Educação Física 

porque: 

1.1 Porque é divertida 11%   11% 15% 16% 47% 

1.2 Porque gosto de aprender novas 

habilidades 
5% 5%   21% 11% 58% 

1.3 Porque é emocionante 11%  5% 21% 21% 21% 21% 

1.4 Devido ao prazer que sinto quando 

aprendo novas habilidades/técnicas 
11%    21% 26% 42% 

Realizo aulas de 

Educação Física 

porque: 

2.1 Porque quero aprender novas 

habilidades 
16%    15% 32% 37% 

2.2 Porque é importante para mim 

realizar correctamente as actividades 
15%   11% 21% 11% 42% 

2.3 Porque quero melhorar o meu nível 

desportivo 
11% 5%   11% 21% 52% 

2.4 Porque posso aprender habilidades 

ou técnicas que poderei utilizar noutras 

áreas da minha vida 

15%    16% 37% 32% 

Realizo aulas de 

Educação Física 

porque: 

3.1 Porque quero que o professor ache 

que eu sou um bom aluno 
26%   21% 21% 11% 21% 

3.2 Porque iria sentir-me mal, caso eu 

não a realizasse 
16% 5%  21% 16% 26% 16% 

3.3 Porque quero que os outros alunos 

pensem que eu sou competente em 

todas as actividades 

26% 5% 5% 21% 11% 21% 11% 

3.4 Porque fico preocupado se não a 

realizar 
11% 10% 11% 5% 21% 21% 21% 

Realizo aulas de 

Educação Física 

porque: 

4.1 Porque arranjo problemas se não a 

realizar 
15% 5%  21% 11% 16% 32% 

4.2 Porque é suposto eu realizar 11% 5% 11% 5% 11% 15% 42% 

4.3 Para que o professor não se 

zangue comigo 
21%  5% 21% 11% 16% 26% 

4.4 Porque é obrigatório 26%  5% 5% 11% 16% 37% 

Realizo aulas de 

Educação Física 

porque: 

5.1 Mas realmente não sei porquê 47% 11% 5% 10% 11% 5% 11% 

5.2 Mas não compreendo porque 

existem este tipo de aulas 
47% 21% 5% 5% 11%  11% 

5.3 Mas sinto que estou a desperdiçar o 

meu tempo 
58% 15% 5%  11%  11% 

5.4 Mas não obtenho resultados deste 

tipo de aulas 
53% 16%  5% 11%  15% 
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No quadro 2 consigo observar no que diz respeito à motivação no 

modelo de educação desportiva, que os alunos também consideram as aulas 

de Educação Física divertida (89%), gostam de aprender novas habilidades 

(90%) e sentem prazer quando aprendem novas habilidades (89%). Nota-se 

uma melhoria comparativamente às respostas dadas com o Modelo de 

instrução direta. O facto de trabalharem em equipa e de vivenciarem uma 

época desportiva torna as aulas mais emocionantes, prazerosas e 

competitivas. 

Há um pensamento em realizar correctamente a actividade (74%), 

melhorar o nível desportivo através do MED (84%) e ainda retirar algo 

vantajoso que possa ser aplicado fora da aula (75%). As respostas são 

praticamente idênticas ou seja, que independentemente do modelo aplicado os 

alunos querem sempre melhorar o seu nível desportivo visto que neste caso 

com a aplicação do MED a equipa fica a ganhar e ainda consegue tirar partido 

para outras áreas. 

A opinião do professor conta para os alunos visto que 53% concorda que 

realiza aula de educação física para que eu ache que é um bom aluno. Os 

alunos ficariam preocupados se não a realizassem (63%). Esta preocupação 

pode ser derivada ao facto de a equipa ser prejudicada caso algum elemento 

não faça aula (menos elementos para jogar, menos pontos na classificação por 

a equipa não estar completa). Mesmo com o poder de decisão mais centrado 

nos alunos estes ainda consideram a opinião do professor importante. 

Um dos factores a ter em conta é a percentagem de alunos que realiza 

aula apena porque arranja problemas se não a realizar (59%) e o facto de se 

sentirem obrigados a realizar (64%). Verifica-se novamente valores elevados 

com a aplicação do MED. Mesmo com factores diferentes que o modelo 

transporta e consegue transferir para o aluno estes ainda consideram as aulas 

como uma obrigação. No entanto os alunos têm consciência do porquê de 

existirem aulas (73%) e que não estão a desperdiçar tempo com este modelo 

de ensino (78%). 

Posteriormente são apresentadas as comparações das motivações dos 

alunos nos diferentes modelos de ensino (MID e MED). No quadro 3 é 
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apresentada a comparação da motivação intrínseca, no quadro 4 a 

comparação da motivação extrínseca (regulação identificada), no quadro 5 a 

motivação extrínseca (regulação introjetada), no quadro 6 a motivação 

extrínseca (regulação externa) e por último no quadro 7 a Amotivação. 

Quadro 3: Motivação Intrínseca 

Motivação Intrínseca  

MID MED  

Pergunta? Média 
Desvio 

Padrão 
Media? 

Desvio 

Padrão 
p valor 

1.1 5,53 1,577 5,58 1,924 0,485 

1.2 5,37 1,535 5,89 1,761 0,804 

1.3 4,47 1,073 4,89 1,823 0,098 

1.4 5,42 1,305 5,68 1,827 0,413 

 

Como se pode verificar no quadro 3, as perguntas relativas à motivação 

intrínseca não registaram diferenças significativas tanto no MID como no MED 

(p> 0,05). Ou seja os alunos independentemente do modelo aplicado, quer 

fosse durante uma época desportiva ou não estavam motivados 

intrinsecamente. Sentiam prazer e queriam participar ativamente nas atividades 

propostas nos dois modelos. 

Quadro 4: Motivação Extrínseca Regulada Identificada 

Motivação Extrínseca regulada identificada  

MID MED  

Pergunta? Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
p valor 

2.1 6,05 1,268 5,42 2,090 0,100 

2.2 5,00 1,333 5,21 2,149 0,034 

2.3 6,00 1,528 5,63 2,060 0,289 

2.4 5,42 1,346 5,37 2,060 0,228 
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No item 2.2 “Realizo Educação Física porque é importante realizar 

correctamente as actividades”, foram observadas diferenças significativas na 

motivação extrínseca entre o MID e o MED (p=0,034), sendo que os alunos 

demonstraram maior motivação com o MED (X=5,21; DP=2,149), 

comparativamente com o MID (X=5; DP=1,333). Nos restantes itens que 

avaliam a motivação extrínseca regulada identificada, apesar de os alunos 

relatarem maior motivação com o MID do que com o MED, as diferenças entre 

os grupos não foram significativas (p> 0,05).  

De forma geral, os alunos valorizam as atividades feita com os dois 

modelos. Os resultados apontam para uma maior motivação com o MID, onde 

a atenção é centrada no pessoal e não tanto ao nível de equipa. No entanto, as 

diferenças não são significativas exceto no item 2.2 onde os alunos consideram 

que durante o MED é importante realizar correctamente as atividades. Este 

fator pode ser pelo facto de a equipa ser prejudicada caso o aluno não realizar 

correctamente um lançamento ou um passe ou até mesmo o trabalho em 

equipa. 

Quadro 5: Motivação Extrínseca Regulada Introjetada 

Motivação Extrínseca regulada Introjetada  

MID MED  

Pergunta? Média? Desvio Padrão Média Desvio Padrão p valor 

3.1 4,53 2,170 4,26 2,257 0,966 

3.2 4,53 1,307 4,58 2,036 0,057 

3.3 3,79 2,070 3,89 2,183 0,634 

3.4 4,74 1,522 4,63 2,060 0,153 

 

Como se pode verificar no quadro 5, as perguntas relativas à motivação 

extrínseca regulada integrada não registaram diferenças significativas tanto no 

MID como no MED (p> 0,05). Apesar de se verificar valores mais altos com o 

MID não chegam a haver diferenças significativas, ou seja, com a aplicação 

dos dois modelos os alunos não procuraram aprovação social mas sim uma 

aprovação com eles próprios. 
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Quadro 6: Motivação Extrínseca Regulada Externa 

Motivação Extrínseca regulada externa  

MID MED  

Pergunta? Média Desvio Padrão Média? Desvio Padrão p valor 

4.1 4,74 1,522 4,79 2,200 0,065 

4.2 5,53 0,841 5,16 2,167 0,000 

4.3 4,68 1,204 4,63 2,216 0,006 

4.4 5,26 1,368 4,68 2,518 0,002 

 

A análise ao quadro 6 demonstrou diferenças significativas nos dois 

modelos nos itens 4.2 “Realiza aula de Educação Física porque é suposto eu 

realizar”, 4.3 “ Realizo aula de Educação Física para que o professor não se 

zangue comigo” e no item 4.4 “Realizo aula de Educação Física porque é 

obrigatório”. Sendo que no item 4.2 os alunos demonstraram maior motivação 

extrínseca com o MID (X=5,53 ; DP= 0,841) comparativamente ao MED 

(X=5,16 ; DP=2,167). No item 4.3 os alunos demonstraram maior motivação 

com MID (X=4,68 ; DP=1,204) do que com o MED (X=4,63 ; DP=2,216). No 

item 4.4 os alunos demonstram maior motivação com o MID (X=5,26 ; 

DP=1,368) do que com MED (X=4,68 ; DP=2,518). A motivação é maior com o 

MID onde os alunos sentem a aula como factor obrigatório e sentem-se 

motivados apenas para evitar consequências negativas por parte do professor. 

Enquanto no MED o factor de trabalhar em equipa e vivenciar uma época 

desportiva consegue fazer com que as aulas não se tornem um factor de 

obrigação nem que a realizem para evitar castigos. 
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Quadro 7: Comparação da Amotivação 

Amotivação 
 

MID MED  

Pergunta? Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão p valor 

5.1 1,95 1,545 2,84 2,218 
0,039 

5.2 2,32 1,376 2,53 2,065 0,131 

5.3 1,89 1,150 2,32 2,083 
0,040 

5.4 1,74 1,195 2,68 2,335 
0,001 

 

A análise ao quadro 7 nos itens 5.1 “Realiza aula de Educação Física 

mas realmente não sei porquê”, 5.3 “Realizo aula de Educação Física mas 

sinto que estou a desperdiçar o meu tempo” e no item 5.4 “Realizo aula de 

Educação Física mas não obtenho resultados deste tipo de aulas” foram 

observadas diferenças significativas na motivação dos alunos (p=0,039 ; 

p=0,040 ; p=0,001 respetivamente), sendo que no item 5.1 os alunos 

demonstraram maior amotivação com o MED (X=2,84 ; DP= 2,218) 

comparativamente ao MID (X=1,95 ; DP=1,545). No item 5.3 os alunos 

demonstraram maior amotivação com MED (X=2,32 ; DP=2,083) do que com o 

MID (X=1,89 ; DP=1,150). No item 5.4 os alunos demonstram maior 

amotivação com o MED (X=2,68 ; DP=2,335) do que com MID (X=1,74 ; 

DP=1,195).  

Não foi verificada diferença significativa entre os modelos no item 5.2 

“Realizo aula de educação física mas não compreendo porque existem este 

tipo de aulas” (p> 0,05). A ausência de querer participar ativamente durante a 

época desportiva, ausência da intenção de participar na aula ou o facto de não 

entenderem o resultado que pode advir do MED (festividade, cooperação, fair-

play, inclusão) faz com que haja uma maior amotivação com o MED. 
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Quadro 8: Análise da Motivação 

MID MED  

Motivação Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão P valor 

Intrínseca 20,79 4,442 22,05 7,067 0,144 

Extrínseca Regulada 

Identificada 
22,47 4,835 21,63 8,008 0,183 

Extrínseca Regulada 

Introjetada 

17,58 5,928 17,37 7,395 0,513 

Extrínseca Regulada Externa 20,21 2,800 19,26 8,047 0,000 

Amotivação 7,89 4,508 10,37 8,084 0,035 

 

Através da análise da motivação nos modelos de ensino conseguimos 

constatar, diferenças significativas na motivação extrínseca regulada externa (p 

<0,05), MID (X=20,21 ; DP=2,800) e MED (X=8,047 ; DP=8,47) e na 

amotivação (p<0,05), MID (X=7,89 ; DP=4,508) e MED (X=10,37 ; DP=8,084). 

 Apesar de serem modelos de ensino totalmente diferentes, os níveis de 

motivação intrínseca não têm diferenças significativas, ou seja, os alunos têm 

prazer e satisfação com ambos os modelos. A vontade de participar de forma 

voluntária, e não por recompensas, verifica-se nos dois modelos. 

Relativamente à motivação extrínseca regulada identificada, em ambos os 

modelos não há diferenças significativas, isto é, a sua entrega nas aulas para 

melhorar o seu rendimento ou a valorização das atividades feitas é a mesma 

nos dois modelos aplicados. Posteriormente, a motivação regulada extrínseca 

Introjetada onde novamente não existem diferenças significativas nos modelos, 

ou seja, o envolvimento que era notado pelos alunos nos dois modelos era com 

a intenção de aprovação pessoal e não para a aprovação social. Em relação à 

motivação extrínseca regulada externa houve diferenças significativas, visto 

que a motivação foi superior com o MID. Isto deve-se ao facto de entender a 

aula como uma obrigação e o facto de não querer desapontar o professor 

tornou-se um factor motivante. Por último verificou-se uma maior amotivação 

com o MED. O facto de não entenderem o objetivo da aplicação do modelo e o 
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resultado que pode advir dele (festividade, cooperação, fair-play, inclusão) faz 

com que haja uma maior amotivação com o MED. 

5.6 Conclusões 

A partir dos resultados verifico que, apesar de não haver diferenças 

significativas na motivação intrínseca, onde os alunos sentem prazer ao 

realizar qualquer actividade não existindo qualquer tipo de recompensa ou 

pressão, estes sentiram-se mais motivados intrinsecamente com o MED do que 

com o MID. No que diz respeito à motivação extrínseca identificada, onde as 

atividades são feitas apenas em prol de algo benéfico para os alunos, isto é, 

para melhorar o seu rendimento, estes sentiram-se mais motivados com o MID 

do que com o MED, no entanto essas diferenças não foram significativas. 

Relativamente à motivação extrínseca regulada introjectada, em que há um 

constrangimento com a própria pessoa por não realizar a actividade e há uma 

procura de aprovação pessoal verificou-se que há maior motivação no MID do 

que no MED, no entanto não houve diferenças significativas. Em relação à 

motivação extrínseca regulada externa houve maior motivação com o MID do 

que com o MED para os alunos. O facto de não quererem arranjar 

complicações sejam elas ao nível de avaliação ou de rendimento e o facto de 

não quererem desapontar o professor tornaram-se factores motivacionais para 

os mesmos. No que diz respeito à amotivação, onde esta é vista como os 

alunos não sentirem qualquer tipo de motivação para realizar algum tipo de 

actividade, ou tentativa de participar na modalidade em questão, verificou-se 

que o MID obteve uma importância inferior de amotivação em relação ao MED. 

Tal como referi anteriormente, o facto de não entenderem o resultado que 

advém do modelo acaba por se manifestar numa maior amotivação. 

Concluindo, os alunos sentem-se mais motivados intrinsecamente com o 

Modelo de Educação Desportiva, motivados extrinsecamente com o Modelo de 

Instrução Direta e no que diz respeito à amotivação verifica-se um maior 

número com o Modelo de Educação Desportiva.  
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6. Considerações Finais  

O ano de estágio constituiu-se numa forma de colocar em prática todos 

os conhecimentos adquiridos previamente. Como tal, todas as experiências 

adquiridas tiveram a devida importância para me tornar no que sou hoje. Ter 

oportunidade de aplicar, reflectir, corrigir e aplicar novamente proporcionou 

experiências únicas que me permitiram estar mais instruído na minha função 

enquanto professor. Aprender com os erros demonstrados na gestão do tempo, 

reflexões de aulas observadas, críticas construtivas por parte do PC e reflexões 

da minha parte sobre as aulas dadas. Todos estes pormenores fizeram com 

que me sinta mais competente para exercer o que me propus a atingir no 

começo, ser professor de Educação Física. 

Durante o EP tive a liberdade de ser o professor que pensei 

desempenhar no inicio (organizado, empenhado, atento, bom ouvinte, entre 

outras). Estar atento às dificuldades dos alunos e as suas frustrações por não 

alcançarem os objectivos, motivando-os para a prática e a incutir o gosto pelo 

desporto. Eles são o centro das nossas decisões e nós, enquanto professores, 

de educação física, temos oportunidade de ter uma relação mais próxima e um 

diálogo mais aberto que nos distingue das restantes disciplinas. 

Foi um ano repleto de provas que me permitiram indagar sobre o que foi 

relevante durante o mesmo. Acompanhar as funções de director de turma, as 

respectivas reuniões de conselho de turma, atividades a serem elaboradas e 

executadas e ainda na parte mais pessoal do professor no que diz respeito a 

reflectir para depois agir. Tudo com dois objetivos bem definidos sendo um 

deles melhorar a minha função enquanto professor de educação física e outro 

melhorar o desenvolvimento integral do aluno. 

Contudo, a formação não deve estagnar após esta fase e devo sempre 

procurar evoluir enquanto docente. Investir em áreas de maior dificuldade, 

progressões, estratégias, novas formas de ensino, melhorar as minhas lacunas 

de forma a omitir a experiência, ou neste caso, a falta dela. Esta só se ganha 

quando estamos no ativo e não apenas durante o estágio profissional.
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Anexo 
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Anexo I: Caraterização da Turma 

 

 

 

Inquérito 

Identificação  

Nome   

Idade / Data de 

nascimento 

  

Residência   

Freguesia  

Telemóvel   

Nome do pai  

Idade   

Profissão  

Hab. Literárias   

Nome da mãe   

Idade  

Profissão  

Hab.Literárias  

Encarregado de  
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Percurso Escolar  

 

Pré-Escolar 

Não Sim 

  

Nível de Ensino Ano Permanência em cada ano 

1 Ano  2 Anos Mais de 2 anos 

 

 

1º ciclo 

1º    

2º    

3º    

4º    

 

2º ciclo 

5º    

6º    

 

3º ciclo 

7º    

8º    

9º    

Ano letivo atual Ano  1ª vez 2ª vez 3ª vez 

    

Causas de resultados menos positivos  

Dificuldade em compreender as explicações do(s) professor(es).  

Demasiada rapidez no tratamento dos assuntos.  

Timidez para colocar dúvidas sobre assuntos não compreendidos.  

educação  

Residência   

Freguesia  

Profissão  

Parentesco  
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Situações de indisciplina na aula.  

Inadaptação à turma.  

Faltar muito às aulas.  

Necessitar de ajuda individual para estudar fora da aula.  

Não ter tido professor ou aulas a certas disciplinas em anos anteriores.  

O(s) professor(es) faltarem muito.  

outras:   

 Sim Nãp 

Gostas da escola?   

Gostas das aulas?   

Estudas muito em casa?   

Quanto tempo por dia? .............. horas 

Tens ajuda nos trabalhos 

escolares? 

  

Quem te ajuda? 

 

Pensas terminar o secundário?   

Pensas ir para a Universidade?   

Caraterísticas pessoais e opiniões 

 Sim  Não 

Tens problemas de saúde? 

 

  

Quais? 
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Vês bem?   

Ouves bem?   

Dormes bem?   

A que horas te deitas?............... horas 

Quais são as tuas disciplinas 

preferidas? 

 

Quais são as disciplinas onde tens 

mais dificuldades? 

 

Que qualidades aprecias num 

professor? 

 

Que profissão gostarias de ter?  

Com quem costumas passar os 

teus tempos livres? 

 

Ocupação de tempos Extra-Escolares  

O que gostas de fazer nos teus tempos 

livres? 

 

 

 

 Praticas desporto ou outra atividade nos 

dias úteis? Qual? 

 

Se praticas alguma atividade, quantos dias 

e horas por semana? 

 

 Habitação 

Que transporte utilizas para a escola?  
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A que horas sais de casa?  

A que horas chegas a casa?  

O que fazes quando chegas a casa?  

Em casa, onde costumas estudar?  

Quem reside em tua casa? (indica idade e 

parentesco) 

 

Partilhas o teu quarto com alguém? Quem?  

Outras observações sobre a tua casa  

Alimentação 

Tomas o pequeno almoço? 

 

Sim  Não 

  

Onde? 

Onde almoças? Escola  Casa 

  

Quantas refeições fazes por dia?  

 Apoio Social Escolar  

 

Subsídio Escolar 

Sim Não 

  

Do Escalão.........  

Muito obrigado pela tua colaboração. Com a tua ajuda podemos servir melhor os 

teus interesses.  
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Anexo II: Plano Anual 
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Anexo III: Plano de Atividades de Complemento Curricular 
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Anexo IV: Horário de Educação Física 
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Anexo V: Horário Núcleo Estágio 
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Anexo VI: Plano Periódico 
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Anexo VII: Plano de Aula 
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Anexo VIII: SkillCard 
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Anexo IX: Contrato de Equipa 
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Anexo X: Ficha da Marcação dos Pontos 
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Anexo XI: Calendário do Campeonato 
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Anexo XII: Mapa da Escola e Pavilhão 
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Anexo XIII: Cartaz dos Jogos Tradicionais 
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Anexo XIV: Cartaz Corta-Mato Escolar 
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Anexo XV: Cartaz do Mega Sprint 
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Anexo XVI: Cartaz do Torneio de Modalidades 
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Anexo XVII: Cartaz do Torneio de Matraquilhos Humanos 
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Anexo XVIII: Cartaz do Torneio de Inter-Turmas 
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Anexo XIX: Questionário 

 

 


