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RESUMO 

O presente documento surge no âmbito da Unidade Curricular Estágio 

Profissional do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. O documento incorpora um conjunto de reflexões 

acerca da experiência de uma estudante estagiária (a autora) tida na Prática de 

Ensino Supervisionada numa escola EB 2,3 do ensino público português no 

decurso do ano letivo 2015/2016. Este relatório encontra-se dividido em quatro 

grandes capítulos: (1) Enquadramento Pessoal, onde partilho a minha história e 

as minhas perspetivas iniciais em relação ao estágio; (2) Enquadramento da 

Prática Profissional, que contempla o meu entendimento sobre o estágio, o seu 

contexto legal, institucional e funcional; (3) Realização da Prática Profissional, 

que emerge como o ponto central deste relatório, onde são tratados os aspetos 

associados intervenção em contexto de estágio, nomeadamente as tarefas 

relativas à organização e gestão do ensino-aprendizagem, à participação na 

escola e relações com a comunidade e ao desenvolvimento profissional. Este 

capitulo inclui ainda o estudo de investigação intitulado de “Motivação dos alunos 

para a prática de desporto escolar”, que evidenciou que os motivos que levam 

os alunos a praticar desporto escolar é “Estar em boa condição física” e os que 

levam os alunos a não participar é a “Falta de tempo”. (4) Conclusão, que 

espelha o significado e valorização pessoal resultante desta experiência 

profissional. Terminada esta etapa do Estágio Profissional, considero que adquiri 

bagagem suficiente que me permitirá no futuro responder às exigências da 

profissão docente.  As aprendizagens e experiências tidas em contexto de 

estágio contribuíram para a minha (re)construção da minha identidade como 

professora, reforçando o propósito inicial com que iniciei a minha formação 

superior: Ser professora de Educação Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, DESPORTO ESCOLAR, 

MOTIVAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA.
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ABSTRACT 

 

The present document  was made in the context of the Practicum Training of the 

2nd cycle of studies on the degree of Master in Teaching of Physical Education 

in the Basic and Secondary school years of the Faculty of Sport of the University 

of Porto. This report constitutes of a set of reflections concerning the practicum 

experience in a Portuguese Public School during the course of the academic year 

of 2015/2016. It is divided into five major chapters: (1) the Introduction, it contains 

a brief account about the practicum training and this report; (2) the Personal 

Framework, where I share my history and my initial perspectives in respect to the 

practicum; (3) the Teaching Practice Context, which include my understanding 

about the practicum, its legal, institutional and functional frameworks and a brief 

reference to the plurality of the teacher’s pedagogical intervention; (4) the 

Professional Practice Implementation, that assume  the central point of the report 

and reflects aspects associated with the organization and management of the 

teaching and learning process, as well as the participation in school and relations 

with the school community and the professional development. In this chapter is 

also included the research study entitled “Motivation to practice school sports”  

which showed that the motives for practice school sports are "Being in good 

physical condition" and for not participate in scholl sports are the "lack of time". 

(5) Conclusion, in which I reflect on my attitude and personal valuation of this 

professional experience. After this practicum training I feelt that as preservice 

teacher I carries enough baggage for future interventions in teaching, since all 

learning and experiences contributed to the construction of my professional 

identity as teacher, and for my personal main goal since that I began my teacher 

education: To be a Physical Education Teacher. 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING, SCHOOL SPORTS, MOTIVATION 

PHYSICAL EDUCATION.
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento surge no âmbito da unidade curricular (UC) 

Estágio Profissional (EP) do 2º ciclo de estudos, conducente ao grau de Mestre 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). A sua estrutura e 

funcionamento são regulados pelas orientações legais expressas no Decreto-Lei 

nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-Lei nº 43/2007, assim como o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto, Regulamento 

Geral dos segundos ciclos da FADEUP e Regulamentos do curso de mestrado 

EEFEBS. 

Durante este ano letivo, a prática de ensino supervisionada (PES), 

decorreu numa escola cooperante (EC), situada na cidade do Porto, com um 

núcleo de estágio (NE) constituído por dois elementos, um do sexo feminino e 

outro do sexo masculino, tendo o nosso acompanhamento sido efetuado por 

duas professoras: a Professora Orientadora (PO) e a Professora Cooperante 

(PC). 

Segundo Queirós (2014), a oportunidade de se emergir na cultura escolar 

e nas suas mais diversas componentes, nomeadamente nas suas normas e 

valores, hábitos, costumes e práticas da comunidade educativa é oferecida aos 

futuros professores no âmbito da PES. Neste contexto, a mesma autora afirma 

que aprender a ensinar é um processo bastante complexo e demoroso, pois 

envolve diversas dimensões, como o pensar, o fazer, o sentir, o partilhar e o 

decidir, sendo o EP um elo de ligação entre elas pela sua grande riqueza de 

experiências. Ainda a mesma autora salienta que cabe ao EE utilizar as vivências 

associadas ao EP para construir a sua identidade profissional, baseada no 

desenvolvimento de uma ação competente. Na mesma ordem de ideias, 

Formosinho (2001) refere que o EP é uma componente curricular da formação 

profissional de professores, cuja finalidade explícita é iniciar os alunos no mundo 

da prática docente e desenvolver competências práticas inerentes a um 

desempenho docente adequado e responsável. E foi isso exatamente o que 

procurei ao longo de todo este processo de estágio, isto é, desenvolver um 

conjunto de competências que iriam complementar as minhas capacidades de 

modo a que a transição de estudante para docente fosse mais fluída e 
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competente. Desta forma, o EP foi encarado como uma oportunidade para me 

transcender de forma sustentada e refletida. No que concerne às aprendizagens 

dos alunos, procurei desenvolvê-los não apenas ao nível físico, ou seja, procurei 

desenvolver as suas capacidades nas quatro categorias transdisciplinares 

apresentada por Vickers (1990): Habilidades Motoras; Cultura Desportiva; 

Fisiologia do Treino e Condição Física; e Conceitos Psicossociais. De uma forma 

geral, posso referir que procurei proporcionar aos alunos experiências positivas 

que contribuíssem para incrementar o gosto pela prática desportiva e a melhoria 

dos seus estilos de vida. 

O presente documento tem o nome de “Relatório de Estágio” (RE) e 

constitui um conjunto de reflexões acerca do EP e de todos os aspetos que 

marcaram o início da minha formação individual, desde a elaboração do Projeto 

de Formação Individual (PFI) até ao percurso que percorri ao longo do EP. Nesta 

medida, o RE tem como objetivo relatar a experiência pessoal do estudante -

estagiário (EE), em contexto real de ensino, numa escola do ensino público 

português no decurso do ano letivo de 2015/2016. No que concerne à dinâmica 

de intervenção, este RE é o reflexo do meu trabalho como professora estagiária, 

que reflete o envolvimento gradual que fui tendo com a EC. Procura ainda 

evidenciar a minha atuação nas várias áreas desempenho, designadamente a 

minha intervenção nas turmas titular e partilhada, o envolvimento nas Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC), a assessoria à Direção de Turma (DT) e 

Desporto Escolar (ED) e as reuniões com o Departamento de Educação Física 

(DEF). Face à preponderância da componente letiva, este RE foca 

preferencialmente as vivências com a turma titular do 9º ano de escolaridade.  

Em termos de estrutura o presente relatório encontra-se dividido em quatro 

grandes capítulos. No primeiro capítulo, Enquadramento Pessoal, partilho a 

minha história e as minhas perspetivas iniciais em relação ao estágio. No 

segundo, Enquadramento da Prática Profissional, contemplo o meu 

entendimento sobre o EP, o contexto legal, institucional e funcional do EP e a 

intervenção pedagógica do professor. No terceiro, Realização da Prática 

Profissional, é o ponto central do relatório, englobando reflexões acerca dos 

aspetos associados à experiência em contexto de estágio. Este capítulo é 
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subdividido em três áreas de acordo com as Normas Orientadoras do EP1 : na 

área 1 – Organização e gestão do ensino-aprendizagem, apresento a conceção, 

o planeamento, a realização e a avaliação do ensino; na área 2 – Participação 

na escola e relações com a comunidade, exibo todas as atividades 

desenvolvidas em NE e participação no DE, turma partilhada do 10º ano e 

direção de turma; por último, na área 3 – Desenvolvimento profissional, 

apresento um estudo sobre a “Motivação dos alunos para a prática de desporto 

escolar”, que procura verificar quais os motivos que levam os alunos à prática ou 

não prática de desporto escolar. Por fim, a conclusão, que espelha, de certa 

forma, a minha atitude e valorização pessoal no decorrer do ano letivo 

2015/2016.

                                                                 
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

2.1. A minha história  

Há cerca de 28 anos atrás, numa pequena aldeia do conselho de Cinfães 

do Douro, nasceu uma menina, a terceira filha de quatro irmãos. Esta menina 

era eu. Como marca trazia um gene relativamente diferente dos restantes 

irmãos. Era a mais irrequieta, aquela que não conseguia estar durante muito 

tempo parada, sempre a correr de um lado para o outro e, quando possível, a 

andar de bicicleta. Os meus dias eram passados nesta constante correria. Era 

caracterizada pelos amigos, vizinhos e familiares como uma menina irrequieta 

que andava sempre a correr e a jogar no meio dos rapazes.  

A paixão pelo desporto nasceu bem cedo. Recordo, que no decurso do 1º 

ciclo, os intervalos eram passados a jogar futebol. Era sempre a primeira a 

chegar ao espaço e depressa arranjava quatro pedras para fazer as duas balizas 

necessárias para jogar. Quando não era possível jogar “à bola” fazíamos corridas 

em volta da escola. Era assim que passava os meus intervalos. Neste tempo 

ainda não havia educação física neste nível de ensino, como atualmente ocorre 

em muitas escolas, pelo que éramos nós que criávamos as nossas próprias 

atividades e brincadeiras. Só parava mesmo quando estava dentro da sala de 

aula, em que era uma aluna razoável/boa e com bom comportamento. 

Fora do contexto escola o meu percurso desportivo começou pela prática 

de futebol e futsal. Iniciei a prática de futebol de 11 anos que passou a prática 

federada aos 17 anos, no futebol clube do Marco de Canavezes, onde permaneci  

três épocas. Numa das épocas fomos Campeãs Distritais. Posteriormente, joguei 

uma época futsal em Baião. Quando vim viver para o Porto voltei ao futebol de 

11 e ingressei na equipa do Boavista FC, que disputava o Campeonato Nacional. 

Este também era um dos meus grandes sonhos, pois o Boavista sempre foi uma 

equipa bastante conceituada no futebol feminino, pelo que representava o auge 

da minha carreira futebolística. Desde então, até a atualidade, continuo a jogar 

futebol, mas no Leixões Sport Clube. 

Na licenciatura esta paixão pelo futebol ditou a opção pela metodologia 

de treino desportivo, opção de futebol. Nesta unidade curricular tive um ano de 

estágio da Dragon Force, em Matosinhos, no qual fui treinadora ajunta de uma 
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equipa de sub 9 e outra de sub 12. Esta passagem pela opção de futebol 

permitiu-me obter a equivalência ao Grau I de treinadora de Futebol. 

No ano 2014/2015 estive a treinar o escalão de petizes, com crianças 

entre os 4 e os 6 anos. Esta foi uma experiência muito gratificante, pois adquiri 

algumas posturas e estratégias que se revelaram úteis no estágio profissional, 

como por exemplo como agir em situações de conflito, como cativar e motivar os 

alunos para a prática. 

Atualmente treino o Padroense FC no escalão de sub10, equipa de 

competição da associação de futebol do Porto.  

Quanto ao meu percurso académico foi no 1º ciclo que tive finalmente a 

tão esperada aula de educação Física (EF). Esta vivência na EF veio confirmar 

aquilo que queria fazer na vida. Sempre fui uma excelente aluna a educação 

física e a presença nas atividades desportivas promovidas pela escola, desde o 

corta-mato, a torneios de diversas modalidades, era uma constante. Recordo 

ainda um episódio de como consegui a autorização do encarregado de educação 

para o corta-mato escolar, que se realizava fora da escola. Para conseguir a 

autorização coloquei a ficha no meio de outros teste que a minha mãe tinha 

assinar e como ela não tinha de prestar muita atenção aos testes, pois as minhas 

notas eram sempre boas, nem reparou que no meio tinha a autorização para o 

corta-mato escolar. No dia da prova levei o equipamento e preparei-me para 

participar; quando me dirigia para a partida encontrei o meu irmão mais velho 

que me chamou a atenção. Não obstante a reprimenda, participei na prova e 

obtive o primeiro lugar. O estado de contentamento era tal que ao, chegar a casa 

não consegui disfarçá-lo e acabei por mostrar a medalha que tinha ganho na 

prova. A minha mãe comovida não teve coragem de me castigar e a partir desse 

momento nunca mais houve qualquer entrave para participar nas atividades. 

Nesse mesmo ano ingressei na equipa de desporto escolar na modalidade de 

badminton. Esta era uma equipa com poucos elementos, mas que obtinha bons 

resultados. Mantive-me no desporto escolar na modalidade de badminton, 

durante os 2º e 3º ciclos. De salientar que a Professora de educação física que 

me acompanhou nestes ciclos de ensino, pela entrega e dedicação, influenciou, 

em muito, a minha escolha por esta profissão.  

Já no 9º ano, e sempre com a mesma intensidade e paixão pelo desporto, 

encontrei uma nova professora de educação física que incentivou ainda mais a 
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paixão por esta profissão. A forma como dava as aulas, como nos cativava e a 

paixão que demonstrava pelo que fazia passava para os alunos. Esta vivência 

fez-me pensar que era assim que um dia queria ser. Recordo-me de ela dizer 

que o desporto me corria nas veias e que estava certa que a minha vocação era 

seguir esta área.  

Quando tive de escolher a área a seguir no ensino secundário não tive 

dúvidas em optar pelo curso científico natural, opção de desporto. A partir dessa 

altura, tudo passaria a ser diferente: nova escola, novos professores e novos 

colegas, levando-me a pensar como iria ser? Quando começou o ano letivo tudo 

parecia igual, os professores e funcionários eram excelentes pessoas e 

facilmente os novos alunos, como eu, sentiam-se parte da comunidade escolar. 

A minha postura continuou a mesma, implicada na prática desportiva. A escola 

oferecia um vasto leque de atividade desportiva, pelo que me sentia 

recompensada pela mudança. Fui inserida na equipa de desporto escolar de 

futsal feminina, tendo conquistado muitas vitórias. O grupo era excelente. Na 

escola, designadamente por alguns professores e por um dos membros do 

conselho executivo, era conhecida como a “nossa atleta”. Este era um elemento 

que me envaidecia por um lado, mas também aumentava a minha 

responsabilidade. 

Após concluir este ciclo de estudos não tive a oportunidade de ingressar 

no ensino superior, conforme expectava. Contudo, não baixei os braços e   optei 

por ingressar num curso profissional de nível III de Construção Civil, que tinha a 

duração um ano e meio. Após terminar o concurso, comecei a trabalhar durante 

seis meses, na empresa onde fiz o estágio. Passado este tempo, e com a crise 

económica instalada no país, tive de sair da empresa, seguindo-se um período 

de desemprego durante mais ou menos 4 meses, pois tive uma procura muito 

ativa para arranjar um novo trabalho. Com esta procura surgiu o trabalho como 

comercial no Metro do Porto. Com o passar do tempo cada vez me sentia menos 

realizada profissionalmente. Na verdade, o que sempre tinha sonhado era ser 

professora de Educação Física.  

Foi então que, aos 24 anos, decidi concorrer ao Ensino Superior, para o 

curso que sempre quis, o de Desporto. Assim, candidatei-me no contingente para 

maiores de 23 anos, conseguindo entrar na faculdade que queria, a Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  
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 Concluí a minha licenciatura no tempo previsto e de seguida, sem 

hesitação, concorri ao 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário. Neste momento, e apesar de ainda não ter terminado o 

ciclo de estudos, posso afirmar, de forma clara e objetiva, que é esta a profissão 

que quero exercer. 

No desporto aprendi a nunca baixar os braços, mesmo quando parece que já 

não há volta possível. Esta forma de estar revela-se na minha postura na vida: 

lutar pelos objetivos até ao último esforço.  

 

2.2. Entre Expectativas e Factos do Estágio Profissional 

No início do estágio tinha consciência que o processo de ensino-

aprendizagem é um processo complexo e exigente, que coloca grandes desafios 

aos professores. De facto, já nesta fase sabia que não basta saber o que ensinar, 

que é necessário saber como ensinar e como estimular nos alunos o gosto pela 

aprendizagem, sendo ainda crucial levar os alunos a aprender. Neste processo, 

destaco a capacidade de, motivar os alunos e despertar a curiosidade e o gosto 

pela busca do conhecimento. 

Segundo Silva et al. (2013), o professor tende a apresentar grandes 

dificuldades no início da sua carreira, pois, além da insegurança e do medo que 

estão inerentes a quem acaba de ingressar numa determinada atividade 

profissional, os professores iniciantes não se sentem preparados para enfrentar 

uma sala de aula. Neste âmbito, García (1999) remete-nos para a ideia que a 

transição de estudante para professor é marcada por um período de incertezas 

e tensões, denominada de “choque com a realidade”. Lembro-me que nas 

primeiras semanas de aula chegava ao ginásio sempre ofegante e procurava 

organizar o espaço de aula com todo o material de forma a não perder muito 

tempo na transição dos exercícios, estratégia esta que acabei por adotar ao 

longo de todo o ano. As primeiras aulas a voz parecia que não queria sair e a 

falta de palavras era uma constante, parecia que tinha de levar tudo ensaiado de 

casa. Com o decorrer das aulas essa sensação desapareceu e comecei a ganhar 

confiança, conseguindo focar a atenção nos alunos e não no que iria dizer a 

seguir. 
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Ao longo de toda a minha formação académica muito foi transmitido, 

avaliado, criticado, melhorado e muitos foram os conhecimentos adquiridos. 

Conhecimentos esse que se revelaram muito úteis no Estágio Profissional (EP), 

designadamente no processo de planeamento, com vista a proporcionar aos 

meus alunos aprendizagens significativas, isto é, importantes para o seu 

desenvolvimento social, físico e psicológico.  

Em termos pessoais, perspetivei que o EP fosse rico em situações de 

aprendizagem, isto atendendo à panóplia de experiências que esperava viver em 

contexto real de ensino. Com efeito, expectava ser professora in loco, 

contactando diretamente com alunos de diferentes ciclos de ensino (1º,2º, 3º 

ciclos e secundário). Esta expectativa acabou por se confirmar, pois na 

distribuição das aulas a lecionar fiquei responsável por uma turma de AEC 

(4ºano), uma turma do ensino secundário, partilhada com o meu colega de 

estágio (10ºano), e uma turma residente do 3º Ciclo (8ºano). De referir que as 

turmas pertenciam a 3 escolas do agrupamento, pelo que me permitiu conhecer 

3 realidades distintas. Para além das turmas também fiquei a colaborar no 

desporto escolar, no grupo equipa de futsal feminino do escalão de iniciados. 

Esta tarefa representou um grande desafio, uma vez que estava ligada à minha 

área preferida e na qual me especializei na licenciatura. No término deste 

processo ficou a perceção que consegui incutir alguns valores e motivado para 

a prática da modalidade. 

O objetivo que levava delineado para o estágio era conseguir que os 

alunos aprendessem, para isso tinha expectava conseguir motivá-los, pois só há 

aprendizagem quando se quer aprender. 

Nesta nova etapa da minha vida, não esperava apenas que a Escola 

Cooperante (EC) fizesse parte de mim, queria também que eu própria fizesse 

parte da escola e do seu projeto, e foi o que aconteceu. Envolvi-me com a 

comunidade escolar juntamente com o meu colega de estágio, realizando 

torneios de diferentes modalidades e estando presente na organização do corta-

mato escolar. Estas organizações foram muito importantes à nossa inserção e 

reconhecimento na comunidade escolar em geral.  

No que concerne ao núcleo de estágio (NE), penso que se fossem mais 

elementos seria mais fácil a elaboração de determinadas tarefas, mas mesmo 

sendo um NE de apenas dois elementos conseguimos organizarmo-nos de 
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forma a corresponder às expectativas e, principalmente, dar continuidade à boa 

imagem que os colegas anteriores tinham deixado na escola. A responsabilidade 

de pertencer a uma instituição como a FADEUP é imensa, pelo que tentamos 

corresponder às exigências, dando respostas adequadas às tarefas em que 

estivemos envolvidos. Partilhamos várias angústias e refletimos sobre as 

mesmas, conversávamos sobre a nossa postura e como deveríamos intervir 

junto dos alunos, que foi um dos desafios mais exigentes. O contato com várias 

realidades, em que as dificuldades económicas e sociais eram marcantes na  

maioria dos nossos alunos tiveram uma grande, influencia, na sua postura e 

interesse nas aulas. A relação entre os alunos nem sempre foi fácil, pelo que o 

trabalho de os levar a aceitar as opiniões dos outros foi árduo. Este foi sem 

dúvida o verdadeiro desafio, tentar com que toda a turma se respeitasse e se 

motivasse para a prática. 

Relativamente à professora cooperante (PC) e à orientadora da faculdade 

(OF), sempre se mostraram disponíveis para ajudar em tudo. A PC, com muita 

experiência no contexto de aula e principalmente na forma como lidar com alunos 

de classes sociais mais desfavorecidas, foi crucial para que conseguisse 

encontrar estratégias apropriadas para a estruturação das aulas e na adoção de 

uma postura mais adequada para as lecionar. Esteve sempre presente em todos 

os momentos, mas deu.me liberdade na lecionação, em consonância com a 

pouca experiência que apresento como Professora Estagiária (PE). A confiança 

que me transmitiu incrementou, ainda mais, a minha capacidade de querer dar 

sempre o meu melhor em todas as aulas, até para corresponder à confiança que 

me dava. A cada aula que passava, a capacidade de comunicar e liderar os 

alunos aumentou, pelo que a PC, gradualmente, foi ficando menos preocupada 

com os aspetos da lecionação e segurança na aula. A professora orientadora 

sempre esteve presente e foi essencial na melhoria da minha capacidade de 

reflexão, na estruturação das aulas. Com ela aprendi que por mais que os alunos 

até estejam a realizar os exercícios de forma correta, há momentos em que 

temos de quebrar e voltar a envolver os alunos para a aula, caso contrário 

estarão a realizar o exercício por realizar, não tendo nenhuma rentabilidade com 

isso. Como refiro na reflexão da aula assistida pela professora orientadora,  
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“Toda a aula decorreu dentro da normalidade até que notei que os alunos 

estavam a ficar um bocado impacientes porque a aula estava a tornar-se 

monótona. Perante o observado não consegui arranjar uma estratégia na 

hora, sendo mais um ponto para refletir. Cheguei a conclusão que deveria 

ter proposto outro exercício para voltar a captar a atenção dos alunos.”  

(Reflexão da aula nº 62 e 63, UD de badminton, 08/03/2016).  

 

Depois de refletir sobre a aula e depois de falar com a professora 

orientadora isso refletiu-se nas aulas seguintes, “Depois da aula de 

observação pela orientadora da faculdade, a minha postura alterou-se 

para melhor. Comecei a colocar em prática as ilações que resultaram da 

reflexão, como por exemplo a rotação da zona de demonstração e a 

alteração dos parceiros de jogo. Isto, fez com que os alunos estivessem 

com mais atenção e conseguissem adquirir de uma forma mais eficaz as 

habilidades lecionadas.” 

 (Reflexão da aula nº 64, UD de badminton, 10/03/2016)  

 

Este processo de orientação pela indagação e reflexão permitiu-me alcançar as 

expectativas que tinha perspetivado no meu projeto de formação individual 

(PFI). Posso afirmar que saio do EP com experiência de lecionação em todos 

os ciclos de ensino e com uma noção concreta do que é a vida de um professor 

num Agrupamento de escolas, em que coabitam pessoas muito diferentes.
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1. Ser Professor – o “choque” com a realidade 

A figura de professor está ou esteve presente na vida de todos nós, como 

alguém que transmite conhecimento, experiência, matérias ou conteúdos. Não 

obstante esta imagem, ser professor não se restringe à transmissão de saber, 

“[…] envolve ter conhecimento, paixão, empenho, dedicação, fé, coragem e 

paciência. Implica saber ensinar, brincar, ouvir, aconselhar, repreender, elogiar, 

recuar, rir, chorar…” (Machado, 2011, p. 18). Com efeito, ser professor é ser um 

educador em todos os sentidos da palavra. 

Nesta vertente pedagógica e educacional, pressupõe-se que o professor 

construa a sua conduta profissional consoante a sua personalidade e 

pessoalidade. Deste modo, é necessário que o professor possua um 

conhecimento aprofundado e sustentado daquilo que se propõe ensinar, assim 

como conhecimento da instituição onde atua e da sua cultura. Importa também 

que não se limite aquilo que sabe e que aprenda com os colegas mais 

experientes, especialmente no que diz respeito aos ensinamentos que apenas 

se adquirem com a experiência (prática) e que possua sensibilidade para 

conduzir a aprendizagem dos seus alunos. O trabalho em comunidade (trabalho 

de equipa) é também essencial, sendo necessário que cada um expresse as 

suas opiniões aos outros intervenientes do contexto escolar e que respeite os 

valores e os princípios sociais e culturais vigentes, pois “educar é conseguir que 

a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como 

destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade.” (Nóvoa, 2009, p. 207).  

Todo o profissional competente deve ser detentor de um conjunto 

conhecimentos característicos da sua área de intervenção. Deste modo, o 

professor é visto “como (…) alguém que é detentor de conhecimento prévio 

quando acede à profissão e que vai adquirindo mais conhecimentos a partir de 

uma reflexão acerca da sua experiência” (Marcelo 2009, p. 11). O entendimento 

do autor reforça a ideia de que a carreira de um professor representa um 

processo de formação permanente, de desenvolvimento pessoal e profissional, 

que compreende não apenas conhecimentos e competências construídas ao 

longo da formação, mas também a própria formação pessoal, que envolve a 

história de vida e contexto em que exerce a atividade (Gonçalves, 2009). 
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Na atualidade, ser professor é encarado como uma profissão, 

contrariando o estatuto de “semi-profissão” que lhe foi imposto no auge do século 

XIX e inícios do século XX dado que “a sua formação era mais reduzida, o seu 

estatuto social menos legitimado, o seu acesso aos meio de comunicação menos 

estabelecido, havia menos corpo especializado de conhecimento, e detinham 

menor autonomia face ao controle realizado pela sociedade, em comparação 

com as profissões propriamente ditas” (Sousa, 2001, p. 1). 

 O processo de desenvolvimento profissional, de relação com a 

instituição, identidades, valores, cultura, normas e da partilha de pensamentos, 

as angústias, opiniões e experiências diversificadas, leva o professor a construir 

a sua identidade profissional, sendo que só cabe a ele definir o modo com irá 

orientar a sua ação enquanto profissional docente. 

Com o passar dos anos de prática tudo se vai tornando mais fácil, pois no 

primeiro ano tende a existir um “choque” com a realidade profissional, gerando 

dúvidas e insegurança. Não obstante este conhecimento, é impossível antecipar 

este choque. Na verdade, só a sua vivência é que permite aceder à sua real 

intensidade.  

Segundo Veenman, (citado por Gordon, 2000, p. 8), “[…] “o choque com 

a realidade” é “o colapso dos ideais missionários formados durante o estágio 

perante a realidade dura e rude da vida da sala de aula”, ou mesmo como refere 

Silva (citado por Souza, 2009, p. 36) o professor “[…] sente como se da noite 

para o dia o indivíduo deixasse subitamente de ser estudante e sobre os seus 

ombros caísse uma responsabilidade profissional, cada vez mais acrescida para 

a qual ele percebe não estar preparado.” 

Apesar destes constrangimentos, imprevistos e dificuldades que o espaço 

de estágio engloba, considero que “o que não nos mata, torna-nos mais fortes”. 

É óbvio que é um período difícil, onde muitos descobrem a sua verdadeira 

vocação e onde outros descobrem que simplesmente cometeram um grande 

erro nas suas vidas. As palavras de Gordon (2000, p. 5) assim o atestam: 

“Apesar das boas intenções e das grandes expectativas destes principiantes, 

quarenta a cinquenta por cento abandonará o Ensino dentro dos primeiros sete 

anos [...] e muitos outros, dentro dos primeiros dois anos […]”. Por conseguinte, 

para não nos perdermos é fundamental encontrar o equilíbrio e procurar 

aprender com os conhecimentos e experiência daqueles que já estão na 
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profissão, que muito têm para nos transmitir. Concomitantemente, esta partilha 

acaba por aportar benefícios a ambas partes (iniciantes e experientes). Como 

refere Machado (2011, p. 37) “Sejamos humildes, deixemos os preconceitos de 

lado e ganhemos tempo a aprender, tanto com os novatos como com os 

veteranos. E, no fim de contas, cada dia é sempre a primeira vez.” 

Face ao exposto, pode afirmar-se que ser professor não é apenas ter 

conhecimentos, mas sim saber como transformá-los de modo a conseguir 

transmiti-los de forma compreensível a todos os alunos. Se tivermos essa 

sensibilidade e a facilidade de comunicação e interação com todos os membros 

do contexto escolar (professores experientes, alunos, funcionários), o processo 

de construção da identidade profissional ocorre de forma estruturada e 

equilibrada. Neste processo, a exigência e paixão por aquilo que se faz tem de 

estar sempre presente. Como advoga Machado (2011, p. 28) “Ação gera reação 

é um axioma antigo. […] Dificilmente conseguimos contagiar os outros se não 

estivermos imbuídos de paixão pelo que fazemos.”. 

 

3.2. Entendimento do Estágio Profissional 

O EP é considerado em espaço formativo fundamental no contexto da 

formação inicial de professores, pois ao integrar o contexto real de ensino 

(escola) oferece um vasto leque de oportunidades ao estudante, permitindo-lhe, 

assim, aceder a uma formação com maior completude. A inclusão do EP nesta 

fase do percurso académico visa estabelecer o elo de ligação entre as vertentes 

teórica e prática, de forma a “trazer a formação para dentro da profissão” (Nóvoa, 

2009, p.17). Esta interação entre ideias, conceções, conhecimentos e 

experiências permite que o EE descubra a cultura escolar e a multiplicidade de 

papéis e funções do professor, adquirindo, gradualmente, uma perspetiva mais 

contextualizada da escola. Desta forma, a prática do ensino em contexto real 

favorece a inserção do EE na estrutura social da profissão, permitindo-lhe passar 

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

autónoma, no seio da comunidade docente” (Batista & Queirós, 2013, p.47), 

através de um processo progressivo, refletido e racional que o insere na classe 

docente e ajuda na construção da sua identidade profissional. 
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No EP é importante a existência do processo da socialização, para uma 

melhor integração. Citando Abrantes (2011, p. 129-139), este define a 

socialização como “o processo de constituição dos indivíduos e das sociedades, 

através das interações, atividades e práticas sociais, regulado por emoções, 

relações de poder e projetos identitários-biográficos, numa dialética entre 

organismos biológicos e contextos socioculturais”. Por conseguinte, pode 

assumir-se que a socialização é um processo pelo qual os indivíduos aprendem 

as regras e as práticas dos grupos sociais e envolve a transmissão cultural 

através da vivência de atividades diversas. 

É através da socialização que nos relacionamos com a comunidade 

educativa (profissionais docentes, funcionários, alunos), percebendo o meio que 

nos envolve, as regras e as normas de funcionamento. Face ao exposto, no 

contexto de estágio profissional, o EE necessita de aprender como se atua na 

escola. Quando o EE chega à escola encontra um espaço marcado por uma 

dicotomia de funções, a de estudante (neste caso concreto da FADEUP) e a de 

professor daquela escola em que realiza o estágio. 

 

3.3. Contexto Legal e Institucional do Estágio Profissional 

O EP é considerado um espaço formativo fundamental na formação inicial 

dos professores, porque oferece um vasto leque de oportunidades aos 

estudantes, com vista a uma formação completa e integrada no contexto real de 

ensino. 

De acordo com o 2º artigo do Regulamento da Unidade Curricular de, EP1, 

este “visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, através da prática do ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e 

exigências da profissão” (p. 2). 

O EP para a docência de EF encontra-se superiormente enquadrado pelo 

Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro, que especifica as condições de 

obtenção de habilitação profissional para a docência nos diversos domínios. Esta 

                                                                 
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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unidade curricular (UC), encontra-se inserida no 2.º Ano do 2º Ciclo de Estudos 

em EEFEBS da FADEUP. É composta por duas componentes: (i) a Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) - estágio em contexto real de ensino numa escola 

cooperante, com protocolo com a FADEUP, no decurso de um ano letivo 

completo e orientado por um professor mais experiente, o Professor Cooperante 

(PC); e (ii) Relatório de Estágio (RE), o relato da PES orientado por um professor 

da faculdade, o responsável da instituição de ensino superior pela supervisão do 

EE, denominado de Professor Orientador (PO) (Batista & Queirós, 2013, p. 37). 

O EE deve elaborar e defender publicamente o RE, de acordo com o definido 

nos artigos 7º e 9º do Regulamento da EC do EP. 

Acresce que nas Normas Orientadoras do EP são definidas três áreas de 

desempenho, com o objetivo de desenvolver as competências profissionais que 

o EE ao exercício da profissão de professor de EF: Área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Área 2 – Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade; e Área 3 – Desenvolvimento Profissional. 

A área 1 abrange as tarefas de conceção, planeamento, realização e 

avaliação, reforçando que o EE tem que orientar um processo de 

ensino/aprendizagem promotor da formação e educação do aluno no âmbito da 

EF. Na área 2 estão contempladas as atividades não letivas com o propósito de 

incluir o EE na comunidade educativa e na comunidade envolvente. Na área 3, 

pretende-se que o EE desenvolva a sua competência profissional na procura 

permanente do saber, através da reflexão, investigação e ação (Batista & 

Queirós, 2013, p. 38). 

Para operacionalizar a PES, a FADEUP estabelece protocolos com uma 

rede de EC. O PC dessa escola é um professor de EF experiente e da confiança 

da FADEUP, acolhendo e orientando um grupo de três ou quatro EE, nominado 

de NE, durante um ano letivo, cada qual assumindo, pelo menos, duas turmas 

de ciclos de ensino distintos do PC para concretizar a sua PES. No meu caso 

específico fiquei com a titularidade da turma do 9 ano (3º ciclo) e responsável 

por um grupo equipa de desporto escolar, numa escola EB 2,3 situada na cidade 

do Porto. Para além destas responsabilidades acompanhei a equipa/grupo de 

futsal feminino nesta mesma escola, assim como lecionei ainda seis aulas a uma 

das turmas do 6º ano. 
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O PC tem como papel preponderante a condução da PES do EE, 

estabelecendo a ponte entre a escola cooperante e a FADEUP. A par do PO, o 

PC é responsável pelo acompanhamento e supervisão do processo de 

conceção, planeamento, realização e avaliação de todo o desenvolvimento 

pessoal/profissional do EE. No que concerne ao PO este agente de formação 

deve proporcionar o cumprimento do Regulamento do EP, orientar a conceção 

e realização dos documentos de enriquecimento profissional do EE, como por 

exemplo, o PFI, o Portefólio Digital e o Projeto de Investigação. Coordena, ainda, 

a ação de supervisão com o PC e orienta a elaboração do RE dos respetivos EE 

(Artigos 6º e 7º)2. 

 

3.4. Contexto Funcional 

3.4.1. A Escola Cooperante 

A FADEUP estrutura o EP na confluência de requisitos legais, 

institucionais e funcionais. A articulação destes requisitos influencia o modo 

como são estabelecidas as condições, indiretas ou imediatas, nas quais as 

experiências em contexto real de ensino são vivencias pelos EE. Para esta 

operacionalização, a FADEUP estabelece protocolos com uma rede de escolas 

cooperantes, que inclui a escolha de um professor cooperante, um professor de 

educação física experiente e da confiança da FADEUP para acolher e orientar 

um grupo de 3 ou 4 EE (núcleo de estágio), durante um ano letivo, cada qual 

assumindo uma das turmas do professor cooperante para concretização da sua 

prática de ensino supervisionada (Batista & Queirós, 2013, p. 37). 

No cumprimento deste quadro, a escola, onde cumpri a função de 

Professora de Educação Física, pertence a um Agrupamento de escolas e 

localiza-se na cidade do Porto. A população que a habita é heterogénea, 

refletindo o meio social de onde provêm os alunos, que, na sua maioria, são de 

um extrato social baixo, tanto ao nível cultural, como económico.  

                                                                 
2 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP: 2014 -2015. Porto: 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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A escola foi inaugurada em 1992, tendo desde logo dado início a um 

Projeto Educativo de Escola Inclusiva. Esta escola iniciou com um número 

elevado de alunos e na atualidade está reduzida a um total de 163 alunos. Esta 

é caracterizada por possuir excelentes instalações, desde espaços de ensino, 

instalações gimnodesportivas, campos de jogos, recreios e jardins, bem como 

acessos a pessoas com mobilidades reduzidas (Projeto Educativo/Plano 

Plurianual TEIP3).  

Deste modo, a escola oferece todas as condições necessárias, espaciais, 

materiais e humanas para que os alunos tenham sucesso escolar. 

No que diz respeito à comunidade educativa (professores, diretores e 

funcionários da escola) todos nos receberam bem e mostraram-se disponíveis 

para nos ajudar no que fosse necessário, pelo que me senti como um elemento 

integrante da escola cooperante bem cedo. Os funcionários foram sempre 

excelentes e sempre me trataram sem distinções em relação aos restantes 

professores da escola. Este aspeto além de ser sido acolhedor foi muito 

motivante. 

No grupo de EF encontrei professores com distintas formas de encarar a 

profissão, desde o mais acomodado, ao professor que investe continuamente na 

sua prática. O departamento de educação física era constituído por 10 

professores que lecionavam nas diversas escolas do agrupamento. A sede do 

agrupamento situa-se em Paranhos, onde lecionei uma turma do 10º ano. 

Quando me dirigia à escola básica perto do estádio do dragão, para lecionar as 

aulas do 4º ano contava com mais dois professores que não lecionavam na 

escola onde tinha a turma residente e também onde passava a maior parte do 

meu tempo. A escola EB 2,3 no bairro de Contumil não tem muitos alunos, o que 

faz com que o núcleo de EF na escola seja reduzido. Contudo, através das 

experiências relatadas pelos vários professores que tinha contacto fez com que 

refletisse sobre a minha postura e a forma de abordar determinadas situações, 

o que foi extremamente enriquecedor para criação do meu perfil enquanto PE. 

 

 

3.4.2. As Infraestruturas Desportivas 

A escola apresenta excelentes condições para a prática desportiva, pois 

possui um pavilhão gimnodesportivo relativamente recente, bem como uma sala 
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de ginástica, além de espaços exteriores, embora estes estejam bastante 

degradados A sala de ginástica tem os materiais essenciais para as aulas da 

modalidade de ginástica desportiva, como plintos, trampolins e traves, uma 

parede com espelhos e outra com alguns espaldares, mas o estado de 

conservação do piso é preocupante. O problema da sala é o telhado, que face à 

má construção, a água entra nos dias de chuva, danificando o pavimento. Para 

além dessa sala existe o pavilhão gimnodesportivo, que é um recinto multiusos, 

com seis balneários e quatro gabinetes (um gabinete médico, um administrativo, 

uma sala de professores, uma sala para funcionários, que contém um frigorifico, 

um micro-ondas e uma máquina de café, que permite fazer as refeições). 

Existem ainda dois WC e uma arrecadação para o material. 

Em termos de materiais, o recinto multiusos possui quatro balizas de 

Andebol (das fixas e duas amovíveis) e seis tabelas de Basquetebol (quatro fixas 

e duas amovíveis). No átrio do pavilhão existe uma escadaria de acesso à 

bancada, um espaço de receção e três saídas de emergência devidamente 

equipadas com portas blindadas que garantem a segurança do espaço em caso 

de emergência. 

No exterior existe também um campo de jogos que permite a prática de 

diferentes modalidades e, ainda, uma pista de atletismo com caixa de areia, 

outrora utilizada para o salto em comprimento, mas que atualmente está ao 

abandono devido à falta de manutenção. O problema mais relevante deste 

espaço é o facto de o piso ser em alcatrão. Face a estas condições, evita-se 

lecionar as aulas de educação física neste espaço, principalmente as 

modalidades em que o contato físico é inevitável, pois as consequências das 

quedas podem ser graves devido à tipologia do pavimento. Já a modalidade de 

atletismo pode ser lecionada neste espaço. 

 

3.4.3. O núcleo de estágio 

 O NE é composto por 2 professores estagiários (PE), implicando uma 

grande dedicação da nossa parte, uma vez que tivemos a mesma carga horária 

que núcleos anteriores que tinham 4 PE. O fato de sermos apenas dois ainda 

tinha mais uma desvantagem, pois não conhecia o meu colega. Mesmo tendo 

estes inconvenientes, conseguimos criar alguns elos de ligação para que 
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conseguíssemos trabalhar de forma a nos ajudar mutuamente, onde refletíamos 

sobre a nossa prática e quais as melhores estratégias. 

Relativamente à PC teve sempre uma participação ativa ajudando em 

todas as dificuldades que iam surgindo. O veiculado por Alarcão (1996) no início 

do ano foi uma realidade. De facto, a relação PC/EE foi a melhor possível, pois 

o PC “tem de ser visto como um “amigo”, que possibilite as melhores condições 

de sucesso, como alguém que ajude e monitorize, de forma a desenvolve r 

aptidões e capacidades do EE” (Alarcão. 1996, p.93). Mais recentemente, 

Albuquerque, Graça e Januário (2005, p. 15) consideram que o PC, “Um dos 

principais intervenientes no processo formativo, assumindo o acompanhamento 

da prática pedagógica, orientando-a e refletindo-a, com a finalidade de 

proporcionar ao futuro professor uma prática docente de qualidade, num 

contexto real que permita desenvolver as competências e atitudes necessárias 

a um desempenho consciente, eficaz, responsável e competente.” No meu caso 

concreto, nem sempre esta relação foi estabelecida. Enquanto PE, senti uma 

forte proximidade com a PC no inicio do ano letivo, que se foi desvanecendo com 

o passar do tempo, chegando mesmo na parte final do ano a ser cumprido na 

observação da lecionação das minhas aulas. Deixou de haver interação e 

reflexão sobre a minha prática. Esta situação deixo-me bastante desagrada, pois 

notava um claro desinteresse por parte da orientadora, o que acabou por 

contagiar a minha prática. 

 

 

 

3.4.4. A Turma 

No que concerne à turma pela qual fui responsável (turma titular, 9ºano), 

esta é composta por 17 alunos, 7 do sexo masculino e 10 do sexo feminino 

(Gráfico 1). Em termos de rendimento escolar, de assinalar apenas o caso de 

uma aluna repetente. 
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Gráfico 1: Número de alunos por sexo 

 

No que concerne à saúde, recolhi dados antropométricos, Saúde e Estilo 

de Vida, na procura de obter informações que me permitissem perceber as 

caraterísticas e níveis de aptidão dos alunos (Gráficos 2, 3 e 4). 

 

 

Gráfico 2: Peso dos alunos em kg 
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Gráfico 3: Altura dos alunos em cm 

 

 

Gráfico 4: Saúde dos alunos 

 

Quanto à disciplina que os alunos mencionaram como sendo a sua 

preferida era a EF, e em situação oposta encontrava-se a matemática e o Inglês 

(Gráficos 5, 6 e 7). Relativamente às modalidades que preferiam, os alunos 

elegeram o basquetebol, seguido do voleibol, dança, andebol e badminton. Para 

além disso, a maioria dos alunos (10) mencionaram que praticavam desporto 

fora da escola e nenhum praticava DE. Apenas 7 não realizavam nenhum tipo 

de atividade desportiva fora da escola.  
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          Gráfico 5: Disciplinas favoritas dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 6: Disciplinas menos favoritas dos alunos 

 

Gráfico 7: Modalidades preferidas dos alunos 
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execução, como por exemplo, o remate em suspensão no andebol, em que os 

alunos devem possuir força, tanto nos membros inferiores, como nos membros 

superiores, a fim de realizarem o remate com força e direção para a baliza no 

final da fase de ascendente do salto. 

Outros dados foram recolhidos, completando a sua caraterização, através 

da realização de um estudo por inquérito, com a administração de uma ficha 

biográfica concebida pelo NE (Anexo I) de forma a abranger o maior número de 

campos possíveis e para podermos atender à maior parte de especificidades de 

cada aluno (dados biográficos; agregado familiar; dados antropométricos; saúde 

e estilos de vida; situação escolar do ano anterior; historial da disciplina de EF e 

situação desportiva). Partindo da análise dos dados recolhidos, foi possível no 

processo de organização e gestão do processo ensino-aprendizagem ter em 

conta algumas particularidades, como por exemplo a formação de grupos de 

trabalho, a definição de conteúdos a ensinar e o nível de exigência das situações 

de aprendizagem.  

 

3.5. A Natureza da Intervenção Pedagógica do Professor 

A intervenção pedagógica do professor é imprescindível para o 

desenvolvimento do processo de E/A. Este é “um profissional que promove a 

instrução, a socialização e o desenvolvimento de outrem, tendo uma formação 

inicial de nível superior (que inclui a componente específica de Ciências da 

Educação, no caso do professor de EF, de Ciências do Desporto, e Prática 

Pedagógica acompanhada) e procura (auto)formar-se continuadamente de 

modo permanente” (Formosinho 1992). Neste processo de intervenção, o 

conhecimento emerge como uma componente essencial a uma intervenção de 

qualidade.  

Grossman (1990) destaca as seguintes componentes do conhecimento 

do professor: conhecimento pedagógico geral (ex.: princípios gerais do ensino, 

domínio de técnicas didáticas); conhecimento do conteúdo (ou da matéria a 

ensinar); conhecimento didático do conteúdo (que delimita a sua 

profissionalidade e é resultante da simbiose entre o conhecimento da matéria a 

ensinar e o conhecimento didático-pedagógico relativo ao como ensiná-la) e, por 

último, o conhecimento do contexto (que se reporta ao onde e a quem se ensina).  
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Nesta medida, “o saber do professor é preenchido por vários conhecimentos ou 

por saber responder a uma série de interrogações: O que ensinar? Em que 

sentido? Como? A quem? Onde? Porquê? A resposta ao ‘o que ensinar’ e ao 

‘como ensinar’ remete para o conhecimento dos conteúdos e para o 

conhecimento desses conteúdos pedagogicamente elaborados e transformados.  

No mesmo âmbito, (Shulman (1987)) define sete tipos de conhecimento 

essenciais para o bom desempenho da função do professor, sendo eles: o 

conhecimento do conteúdo (relacionado com a matéria de ensino e a qual o 

docente tem de decorrer); o conhecimento pedagógico geral (diferentes matérias 

e situações com métodos de ensino semelhantes); o conhecimento pedagógico 

do conteúdo (apresentar a matéria aos alunos com o intuito de conceber 

aprendizagens seguras e duradouras); o conhecimento do currículo 

(conhecimento dos programas e dos conteúdos para os diversos anos de 

ensino); o conhecimento dos contextos educativos (o modo de ensinar está 

influenciado pelos aspetos culturais, políticos e sociais); o conhecimento dos 

alunos e das suas caraterísticas (refere-se às questões sociais, culturais e 

psicológicas dos alunos em diferentes faias etárias); por último, o conhecimento 

dos objetivos (conhecimentos sobre os propósitos e estrutura do sistema 

educativo). 

Pelo referido, o professor depara-se, durante a sua prática pedagógica, 

com situações únicas, instáveis e bastante complexas, que são definidas pela 

particularidade do meio, agentes interventivos e das culturas. Estas 

complexidades e diversidades exigem que o professor tenha um conhecimento 

científico, técnico, rigoroso, profundo e uma capacidade de questionar, de 

analisar, de refletir e de resolver problemas, desta forma, chega-se a um novo 

conceito de professor – o professor reflexivo (Cunha, 2008). 

Para Oliveira (1996, p. 77) “o conceito de reflexão, assim como os outros 

conceitos que lhe estão associados – prática reflexiva, professores reflexivos, 

reflexão sobre a ação, pensamento reflexivo – tem vindo a ocupar um lugar cada 

vez mais central nos discursos sobre a formação de professores. Parece estar 

generalizada a ideia de que a abordagem reflexiva na formação de professores 

desempenha um papel determinante no seu desenvolvimento profissional”.  

“A professora cooperante foi uma grande ajuda porque como os 

elementos abordados requeriam mais atenção, esta com a sua presença 
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e experiência ajudou-me em algumas estações, podendo eu estar mais 

atenta a outras estações. Por um lado senti-me mais à vontade pela 

grande ajuda que tenho da professora mas isso também faz com que 

reflita que ainda não esteja muito à vontade para abordar tantas 

habilidades com um grau de exigência mais elevado nas aulas, 

principalmente na UD de ginástica, pois a probabilidade do risco de lesão 

é maior. Isto remete-me para refletir como estruturar as minhas aulas 

quando estiver efetivamente sozinha” 

(Reflexão da aula nº 51, UD de andebol, 04/02/2016) 

 

Considero que a minha aprendizagem ao longo de todo o EP se deveu à reflexão 

constante sobre a minha prática, nomeadamente acerca do que os alunos iam 

assimilando ao longo das aulas. Com isto, sabia como fazia e porque que fazia, 

através desta reflexão ia moldando a minha estratégia de ensino para conseguir 

obter sucesso no processo ensino aprendizagem. Estas reflexões eram diárias 

após cada aula lecionada, das atividades que ia realizando de forma isolada no 

contexto do DE, assim como todas as outras atividades (corta-mato, torneio de 

andebol, atividade de demonstração das aulas de EF nas AEC’s, a Peace run 

também realizada pela escola das antas e a atividade “eu sou nobre” realizada 

na sede de agrupamento.
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Segundo as normas orientadoras do EP1, esta área engloba as tarefas da 

conceção, planeamento, realização e avaliação do processo ensino-

aprendizagem (E/A). Assim sendo, o presente capítulo tem como objetivo 

principal apresentar o modo como concebi, planeei e lecionei as aulas, bem 

como as atividades que fizeram parte do ano da prática de ensino supervisionada 

(PES).  

 

4.1. Área 1 – Organização e Gestão do Ensino-Aprendizagem 

 

4.1.1. Conceção do ensino 

A importância atribuída à conceção, fase de desenvolvimento de um 

sentido próprio e pessoal dos factos por parte do professor, é algo corroborado 

pela literatura. Segundo Perrenoud (2002, p. 15), a qualidade da formação 

depende, sobretudo, da conceção do professor. As noções que os professores 

“possuem acerca dos conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem  

trabalham refletem-se no modo como pensam e desenvolvem as suas práticas 

de ensino. O conhecimento que o professor tem da disciplina que leciona 

interage com conhecimentos, convicções e crenças acerca da educação, do 

ensino e da aprendizagem, acerca dos alunos e dos contextos educativos” 

(Graça, 2001, p. 110). Bento (2003, p. 7) refere ainda que “todo o projeto de 

planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção de conteúdos 

dos programas ou normas programáticas de ensino, nomeadamente conceção 

de formação geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau 

de cientificidade e relevância prático-social do ensino”. 

Sendo a conceção a estrutura que suporta toda a ação de planeamento e 

organização do ensino, requer que o processo de formação seja consistente e 

sustentado na identidade da instituição escolar, nas suas regras e normas de 

funcionamento, nos planos nacionais definidos para a disciplina de EF, nas 

atividades promovidas pela escola e em todas as suas restantes características 

espaciais, culturais e institucionais. Assim sendo, a análise de documentos como 

                                                                 
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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o Regulamento Interno (RI), o Projeto Educativo da Escola (PEE), O Programas 

de Educação Física (PEF) e o Plano Anual de Atividades (PAA), foi 

imprescindível à arquitetura dos diferentes níveis de planeamento. 

De modo a conhecer o conjunto de regras e comportamentos do regime 

de funcionamento da escola, foi necessário analisar o RI, mais concretamente e 

especificamente, a informação correspondente à disciplina de EF, de modo a 

estabelecer regras próprias de comportamento, normas de conduta e definir as 

rotinas para as aulas. 

Segundo o RI da escola onde realizei o estágio, os alunos só podem entrar 

para dentro das instalações desportivas após o toque da campainha, para depois 

se equiparem. Estes devem permanecer no corredor dos balneários se o 

professor não se encontrar no local da aula. Nesta situação, os alunos devem 

permanecer em silêncio e ordeiramente entram no espaço de aula após 

autorização do professor. Os alunos devem ainda, entre outras regras, cumprir 

as indicações dos funcionários responsáveis pela logística do pavilhão. 

No que concerne ao PEE, este contempla a caraterização da escola e do 

meio que a envolve, o diagnóstico das necessidades e o plano de intervenção. 

De entre o enunciado para a conceção do ensino importa atender a um dos 

objetivos nele enunciados: desenvolver os jovens fisicamente e torna-los 

socialmente ativos. 

Para elaborar os diferentes níveis de ensino, recorri ao Modelo de 

Estrutura de Conhecimento (MEC), proposto por VIckers (1990). Este modelo 

encontra-se subdividido em três fases: Fase de análise – Módulos 1 ao 3; Fase 

de decisão – Módulos 4 ao 7 e Fase de aplicação -  Módulo 8. 

Segundo Vickers (1990), cada um com características bem específicas,  

mas que se complementam de forma inequívoca e sequencial, cujo 

desenvolvimento permitirá ao professor orientar todo o seu processo de ensino. 

  

4.1.2. O Planeamento 

Bento (2003, p. 59) considera três níveis de planeamento: o planeamento 

anual (PA) – nível macro, a unidade didática (UD) -  nível meso, e o plano de 

aula – nível micro, sendo que todos são “elaborados, interrelacionados e 

entendidos como estações ou etapas intermédias e necessárias na via do 

aumento da qualidade de conceção e melhoria da realização do ensino”. Assim, 
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parece ser crucial planear a nossa atuação enquanto professores, para que todo 

o processo ensino-aprendizagem siga uma sequência lógica, permitindo uma 

melhor aquisição por parte dos alunos. O planeamento das estratégias a aplicar 

auxilia a resolução de problemas inesperados, ou seja, das situações 

imprevisíveis. Assim, se o ato de planear for refletido e ponderado, poderá ser 

uma ferramenta chave para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. 

Na realidade, o planeamento acaba por ser uma antecipação da prática. 

Mas não se extingue no ato de planear, nem é imutável. Tem igualmente a 

função de “modificar as previsões ao longo do processo, de acordo com a 

situação didática” (Pacheco, 2007, p. 104). Este autor veicula ainda que “a 

função principal da planificação é a de organizar e prever, de um modo flexível, 

a interação professor/aluno”. De forma mais concreta, “o ato de planificar 

apresenta-se como uma das competências específica e imprescindível do 

professor que lhe permite configurar, através de um plano mental ou escrito, os 

vários elementos didáticos nos quais se baseará para estruturar o processo de 

ensino-aprendizagem, proporcionando-lhe uma redução de incerteza e 

insegurança” (Pacheco, 2007, p. 105). Esta definição de planeamento suportou 

todas as planificações realizadas ao longo do estágio profissional (EP), 

nomeadamente o planeamento anual, da unidade didática e do plano de aula. 

 

4.1.2.1. Nível Macro: O Planeamento Anual  

Bento (2003, p. 60) refere que “o plano anual subdivide-se em períodos, 

com diferentes unidades de matéria. A duração de cada unidade depende do 

volume e da dificuldade das tarefas de ensino e aprendizagem, de princípios 

psicopedagógicos e didático-metodológicos, acerca da organização e 

estruturação do processo pedagógico, do estado de desenvolvimento da 

personalidade dos alunos”. Por sua vez, Mesquita (1997) considera que o 

planeamento anual consiste em delinear previamente tudo o que vai ser 

realizado durante o ano, como deve ser feito e a quem se destina as atividades. 

Este planeamento assume-se como um projeto estruturado a longo prazo, 

onde estão presentes todas as modalidades e atividades a desenvolver ao longo 

de todo o ano letivo. Partindo deste entendimento, depois de uma análise do 

calendário escolar estabelecido para o 3º ciclo de Ensino Básico, em sede de 

reunião de núcleo estágio (NE), contabilizamos o número de dias disponíveis 
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para a realização das aulas de EF para cada período e procedemos a uma 

definição do número de aulas por modalidade, bem como a sua ordem e 

extensão. Neste processo de seleção das modalidades a abordar tivemos em 

conta os parâmetros estabelecidos pelo departamento de educação física (DEF) 

e os Programas de Educação Física (PEF) do 3º ciclo de Ensino Básico4. Já a 

distribuição das diferentes modalidades nos diferentes períodos letivos foi 

estabelecida pelo departamento de educação física (DEF). 

Tendo em conta esses parâmetros definidos para cada nível de ensino, 

as modalidades escolhidas para o 9º ano foram as presentes no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Modalidades a lecionar no 9º ano  

9º ANO 

1º Período 2º Período 3º Período 

Modalidade Nº aulas Modalidades Nº aulas Modalidades Nº aulas 

Atletismo 12 Andebol 12 Voleibol 12 

Basquetebol 12 Ginástica 8 Dança 6 

Futebol 12 Badminton 10 Futebol 7 

 

Bento (2003) refere que por mais exato e rigoroso que seja o plano anual, 

este deverá ser exequível e passível de alterações. Este é um documento que 

deve servir para orientar, tendo por base todas as indicações programáticas e 

análises feitas às condições e exigências da escola e da turma. O mesmo autor 

salienta que a importância e sucesso do planeamento depende da forma como 

este decorre, do modo como o professor o dirige e controla a elaboração e da 

sua realização.  

No que concerne ao planeado, de referir que das noventa e uma aulas 

previstas, apenas foram lecionadas oitenta e quatro. As sete não lecionadas 

foram por motivos exteriores, designadamente greve da função pública e ação 

de formação, conforme atestam os excertos seguintes, que refletem justamente  

acerca da imprevisibilidade adjacente ao planeamento: 

                                                                 
4 João, J., C. João, M. Jorge and C. Lídia (2001). "Programa de Educação Física (reajustamento)."  
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“Esta aula não se realizou por motivos de greve dos funcionários, pelo que 

o plano de aula realizado para esta será colocado em prática na aula da 

próxima semana, dia 17 de novembro de 2015.” 

(Reflexão da aula nº 22 e 23, UD de futebol, 10/11/2015) 

 

“Esta aula não se realizou devido à realização de uma ação de formação 

em que os alunos têm que estar presentes. Esta ação de formação está 

ligada à disciplina de Ciências da Natureza e a disciplina de educação 

física teve de disponibilizar 5 tempos. A ação de formação teve como tema 

“dependências”.  Eu estive presente na ação.”  

(Reflexão da aula nº 25 e 26, UD de futebol, 17/11/2015). 

 

 

4.1.2.2. Nível Meso: As Unidades Didáticas 

Depois de realizar o planeamento anual, foi necessário passar à 

planificação das diferentes modalidades, especificando e sequenciando os 

conteúdos e definindo os objetivos para o ensino de cada matéria.  

A UD é, portanto, um documento individual e orientador do ensino de cada 

modalidade. Com a elaboração o deste documento, o professor programa 

antecipadamente a matéria de ensino a refletindo sobre um conjunto de 

estratégias a utilizar face aos alunos concreto da turma, por forma a alcançar os 

objetivos de aprendizagem pretendidos.  

 Neste processo, é possível atribuir a cada aula objetivos concretos, que 

remetem para perfil distinto, aula a aula, embora convergindo numa mesma 

direção. Deste modo, cada aula assume uma função específica dentro de uma 

estrutura global.  

Bento (2003, p. 78) refere que “um planeamento adequado das unidades 

temáticas tem que ser algo mais do que a distribuição das matérias pelas 

diversas aulas, tem que ser a base para uma elevada qualidade e eficácia do 

processo real de ensino”. 

Após apresentar estes elementos base, importa referir que as UD foram 

elaboradas a partir do modelo de estrutura do conhecimento (MEC) proposto por 

Vickers (1990) e estruturadas considerando as suas quatro categorias 
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transdisciplinares: cultura desportiva, habilidades motoras, condição física e 

fisiologia do treino e conceitos psicossociais. Segundo esta autora, o MEC 

remete-nos para a ideia de como uma matéria deve ser estruturada, servindo de 

guião para o processo ensino-aprendizagem. 

No primeiro módulo é efetuada uma análise da modalidade desportiva, 

nas quatro categorias transdisciplinares referidas anteriormente. Nos módulos 

dois e três é analisado o envolvimento e os alunos, respetivamente. Esta análise 

deve dotar-nos de conhecimento do ambiente em que iremos ensinar, dos 

recursos materiais, humanos, espaciais e temporais e dos alunos com que 

iremos trabalhar – dos seus os níveis de desempenho na modalidade, a fim de 

definirmos o nível de ensino a lecionar. O módulo quatro, denominado de 

extensão e sequência dos conteúdos, organiza o conhecimento a ser transmitido 

aos alunos de uma forma lógica e sequenciada de competências técnicas, 

cognitivas e sociais. Neste módulo, a construção do quadro dos conteúdos 

programáticos deve ter por base o módulo 1, ou seja, a estrutura do 

conhecimento, as condições de aprendizagem e o nível dos alunos. Desta forma, 

todas as categorias transdisciplinares (habilidades motoras, cultura desportiva, 

condição física e fisiologia e conceitos psicossociais) devem ser contempladas. 

Assim sendo, cada conteúdo dessas categorias deve ser localizado nas aulas 

da UD através das várias fases e funções didáticas estabelecidas, 

nomeadamente, Introdução, Exercitação, Consolidação e Avaliação (Vickers, 

1990). A definição dos objetivos de ensino enquadra-se no módulo seguinte, o 

módulo 5. No módulo seis, configuração da avaliação, são especificados os tipos 

de avaliação a utilizar no processo de orientação e avaliação das aprendizagens, 

pelo que se definem os critérios de desempenho e as percentagens atribuídas a 

cada parâmetro da avaliação. No sétimo módulo são definidas as progressões 

de ensino, ou seja, de que forma iremos conduzir determinado conteúdo de 

maneira a que o aluno progrida, designadamente por recurso à tipologia das 

atividades de aprendizagem. Por fim, o módulo oito (módulo da aplicação nos 

vários níveis de planeamento). Este módulo foi o último a ser elaborado, 

representando a síntese de todos os módulos anteriores. 

A construção da primeira UD, a de Basquetebol, com apenas 12 aulas, 

teve como base o PEF (3ºciclo) e a avaliação diagnóstica (AD), que foi realizada 

na primeira aula. Nesta modalidade abordei todos os conteúdos que o PEF 

referia. Esta opção não se revelou produtiva, pois os alunos não tiveram tempo 
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suficiente para exercitar e assimilar os conteúdos abordados. Esta primeira 

experiência, serviu para refletir levando-me a selecionar e estruturar de forma 

distinta os conteúdos a abordar nas modalidades seguintes. 

 

“Nesta aula não consegui cumprir todo o planeamento, pois permaneci 

mais tempo que o previsto em algumas tarefas de aprendizagem. Como 

com o decorrer da aula senti que os alunos necessitavam de mais tempo 

de exercitação que o planeado, pelo que acabei por não efetuar o último 

exercício. Penso que a turma não ficou prejudicada pois já estavam a 

efetuar jogo mas com uma condicionante. Isto levou-me a pensar que é 

melhor perspetivar menos exercícios e mais tempo de exercitação para 

que os alunos consigam consolidar as habilidades propostas.” 

(Reflexão da aula nº 10 e 11, UD de basquetebol, 12/10/2015) 

 

Ao longo das várias UD, na sequência e estruturação das matérias de 

ensino, procurei estruturar os diferentes conteúdos de forma lógica e 

progressiva, ajustando as exigências da modalidade aos níveis de desempenho 

e características motoras dos alunos: deste modo, procurei evitar que as UD se 

transformassem numa mera “distribuição da matéria pelas diferentes aulas” 

(Bento, 2003, p.77). Assim, a estruturação dos conteúdos das UD foi realizada 

segundo o princípio da complexidade crescente e através de uma abordagem, 

do topo para a base ou da base para o topo, de acordo com as caraterísticas da 

matéria e níveis dos alunos (Vickers, 1990, p. 104). O principio da complexidade 

crescente é sustentado pela “estruturação de progressões, devendo estas 

obedecer à organização dos conteúdos, baseado na passagem do simples para 

o complexo, do fácil para o difícil e do conhecido para o desconhecido permitindo 

que aprendizagem se torne gradual e sistemática” (Mesquita & Graça, 2011, p . 

53). 

Com o decorrer das várias UD, deparei-me com mais um desafio, o de 

transformar o módulo 4 (Extensão e Sequência de Conteúdos) no módulo 8 

(Aplicação), em que se pretende sistematizar os vários módulos alcançando um 

verdadeiro plano de UD. As dificuldades iniciais, designadamente no 

estabelecimento de objetivos foram sendo colmatadas de forma gradual, mas 

lenta, pois a tarefa exigiu grande investimento e compreensão mais integrada da 

matéria de ensino e do modelo de planeamento. 
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4.1.2.3. Nível Micro: O Plano de Aula 

O plano de aula é o último nível do planeamento e tem como finalidade a 

materialização do ato de planear. É o “verdadeiro ponto de convergência entre o 

pensamento e a ação do professor” (Bento, 2003, p. 101). Este nível de 

planeamento, além de todas as componentes pessoais que integram a 

identidade do professor, intenções, opiniões, perspetivas ou conhecimentos, 

deve contemplar os objetivos, conteúdos e restantes elementos inseridos nos 

níveis de planeamento anteriores. 

No inicio do ano letivo, a professora cooperante propôs que a estrutura do 

plano de aula fosse o modelo dos anos anteriores (Anexo II). Desta forma, o 

plano de aula continha as seguintes categorias didáticas: objetivo geral, função 

didática, objetivos específicos, descrição dos exercícios, organização 

metodológica/esquema e palavras-chave (Figura 1). 

Figura 1: Cabeçalho do plano de aula 

 

No que concerne à elaboração dos planos de aula, a minha principal 

preocupação era a seleção de situações de aprendizagem adaptadas ao nível 

dos alunos. Aliada a esta situação também pensava sobre o modo de estruturar 

as aulas por forma rentabilizar o tempo disponível e a motivar os alunos para a 

prática. 
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Com o decorrer do ano de EP e com a experiência que ia adquirindo, a 

planificação da aula permitiu-me ser mais realista no número de tarefas a propor, 

bem como o tempo de permanência em cada uma. Também o modo como 

construía os grupos, equipas de trabalho foi melhorando, permitindo-me 

transições mais céleres durante a aula. 

É na aula que o professor tem de pôr à prova tudo o que aprendeu e tudo 

que planeou para a sua realização. Segundo Bento (2003, p. 101) “uma aula é 

um trabalho duro para o professor. Significa cinquenta minutos de atenção 

concentrada e de esforço intenso. Requer emprego das forças positivas para 

levar por diante o conceito planeado, mas também mobilidade, flexibilidade de 

reação, adaptação rápida a novas situações.”.   

Concretamente, no processo de elaboração e escrita dos planos de aula, 

as maiores dificuldades residiram na definição dos objetivos da aula e objetivos 

específicos das diferentes tarefas de aprendizagem. Esta situação foi 

melhorando gradualmente com a intervenção da PO. Analisando os planos de 

aula das aulas do primeiro período e as do terceiro período, nota-se uma clara 

evolução na definição dos objetivos, (Anexo II e III). A acrescer a esta dificuldade, 

surgiram, em algumas UD, dificuldade na seleção dos exercícios devido aos 

diferentes níveis que a turma apresentava. Esta dificuldade foi mais evidente na 

UD de badminton. 

 

“O nível da turma é elementar, mas tem um aluno no nível introdução e 

quatro que estão num nível avançado. Face a esta constatação, colocou-

se as seguintes questões: como construir os grupos? Deveria fazer os 

grupos por nível, para que todos se sentissem integrados? A ser assim 

pensava que a aula decorreria normalmente e conseguiria dar mais 

atenção aos alunos com mais dificuldades. Decorrente desta opção, fiquei 

a pensar acerca dos exercícios que deveria propor na aula, pois tinha que 

conseguir adaptá-los para todos os alunos. Nesta aula percebi que os 

alunos mais avançados não estávamos muito motivados, porque os 

exercícios eram demasiado simples. Na próxima aula terei de conseguir 

compensar estes alunos e propor exercícios que os motive mais, não 

podendo, contudo, esquecer as dificuldades que os outros apresentam.”  

(Reflexão da aula nº 58, UD de Badminton, 25/02/2016) 
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4.1.3. A Realização 

Segundo as Normas Orientadoras do EP1 o ensino engloba não apenas 

as tarefas de planeamento, mas também a realização do ensino e a sua 

avaliação, pelo que se deve procurar mobilizar para a prática o que foi planeado, 

ou seja, transpor as idealizações para a realidade. Neste sentido, o EE deve 

“conduzir com eficácia a realização da aula, atuando de acordo com as tarefas 

didáticas e tendo em conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica” 

(p. 4). O mesmo documento esclarece que o EE deve orientar a sua prática de 

ensino de acordo com as seguintes premissas: “recorrer a mecanismos de 

diferenciação pedagógica adequados à diversidade dos alunos; promover 

aprendizagens significativas e desenvolver a noção de competência no aluno; 

utilizar terminologia específica da disciplina e adequada às diferentes situações; 

envolver os alunos de forma ativa no processo de aprendizagem e na gestão do 

currículo; otimizar o tempo potencial de aprendizagem nos vários domínios, a 

qualidade da instrução, o feedback pedagógico, a orientação ativa dos alunos, o 

clima, gestão e disciplina da aula; a decisões de ajustamento” (p. 4). 

                                                                 
1 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 
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4.1.3.1. A Gestão do Tempo e do Espaço 

A gestão de aula é uma dimensão importante do ensino, pelo que o 

professor deve estruturar a aula com o objetivo de rentabilizar maximalmente as 

tarefas propostas na aula, nomeadamente no que concerne ao tempo dedicado 

a cada uma das tarefas.  

Nesse âmbito, Rink (2014) veicula que os professores eficazes criam um 

ambiente propício para a aprendizagem dos alunos e que a compreensão desse 

mesmo ambiente exige a coordenação de três sistemas de gestão e o sistema 

de socialização dos alunos. A autora defende que a gestão de todos os aspetos 

organizacionais é fulcral na criação de ambientes positivos e propícios à 

aprendizagem dos alunos, envolvendo a criação de regras e normas de conduta, 

das expectativas, das consequências, bem como da realização e da avaliação. 

Em particular, “o sistema de gestão das tarefas corresponde a um plano 

de ação do professor/treinador que tem, ainda, por objetivo a gestão do tempo 

de aula, dos espaços, dos materiais e dos alunos/praticantes, visando obter 

elevados índices de envolvimento, através da redução da indisciplina e fazendo 

uso eficaz do tempo” (Rosado & Ferreira, 2009, p. 189). Por outro lado, o mesmo 

autor refere que “noutra dimensão das tarefas de gestão, as rotinas permitem 

aos praticantes conhecer os procedimentos a dotar na diversidade de situações 

de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão”. Arends (2008, p. 172) 

também refere que “a gestão eficaz está relacionada com as capacidades de os 

professores de estarem «a par da situação», de utilizarem estratégias de ensino 

eficaz, e de tornarem as aulas interessantes para os seus alunos. Assim sendo, 

Sarmento et al. (1993, p. 5) refere que o significativo de gestão é entendido como 

o conjunto de comportamentos que regulam o comportamento dos jovens, os 

tempos, as tarefas a realizar, os espaços e os materiais”. 
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Não obstante estes pressupostos, foram várias as dificuldades sentidas 

ao longo do EP dentro destas dimensões de gestão da aula. Em relação à gestão 

do tempo de aula, por vezes o tempo despendido para a instrução era demasiado 

longo, bem como a organização dos exercícios pelo que a rentabilização da aula, 

não foi sempre a melhor. No que se refere à gestão dos alunos, a criação de 

algumas rotinas no início do ano letivo não ficaram bem explícitas, pelo que, à 

medida que o ano ia decorrendo, tive de reforçar/acrescentar novas rotinas de 

forma a gerir melhor a aula. Esta necessidade constante de reformular revelou-

se uma tarefa complexa e difícil.  

 

“Neste dia começamos com a unidade didática de ginástica que decorrerá 

nas aulas de 50’. Como utilizamos a sala de ginástica, na fase inicial da 

aula defini todas as regras de segurança a cumprir pelos alunos, em todas 

as aulas, bem como as relativas às condições da sala que não eram as 

melhores para a prática desportiva.” 

(Reflexão da aula nº 39, UD de ginástica, 07/01/2016) 

 

   

4.1.3.2. Os Modelos de Ensino 

O Modelo de Instrução Direta (MID) foi o modelo que utilizei de forma 

predominante nas modalidades lecionadas no decorrer do ano letivo. Segundo 

Mesquita e Graça (2011), o MID é caracterizado por centrar no professor a 

tomada de decisão no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, este tem 

como função a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de 

aprendizagem. Rosenshine (1983) enuncia com um conjunto de decisões 

didáticas que os professores devem executar face à aplicação do MID, sendo 

elas: estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de aprendizagem; 

progressões das situações de ensino em pequenos passos; indicação do critério 

de sucesso mínimo a alcançar pelos alunos como limite mínimo aceitável é de 

80%, na passagem para um nível mais exigente da prática; instrução de cariz 

descritivo e prescritivo com explicações detalhadas; prática motora ativa e 

intensa e avaliação e correção dos estudantes particularmente nas fases iniciais 

de aprendizagem. 
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A opção pela utilização deste modelo deveu-se ao facto de os alunos 

apresentarem algumas dificuldades nas modalidades abordadas e também 

devido à minha inexperiência que me fez optar por ter a turma mais controlada, 

na procura de que o processo ensino-aprendizagem tivesse mais sucesso. 

Considero que este modelo não me criou muitas dificuldades, pois conseguia 

manter a interligação da matéria lecionada de aula par aula, por recurso à 

reflexão efetuada no final de cada aula. Esta estratégia reflexiva fez com que 

estivesse sempre focada na procura de encontrar a melhor forma de expor a 

matéria a lecionar, por recurso a exercícios simples e de fácil compreensão. 

Não obstante esta opção geral, na modalidade de dança a opção foi dar 

mais autonomia aos alunos, recorrendo a algumas estratégias pedagógicas do 

modelo de educação desportiva (MED). Assim, foram os alunos que construíram 

a coreografia. Esta estratégia foi também seguida na modalidade de atletismo.  

 

4.1.3.2.1. A Instrução 

Segundo Rosado e Mesquita (2011, p. 70) uma das competências 

fundamentais do professor de EF é saber falar de forma clara e concisa, sendo 

esta uma competência muito importante no processo ensino-aprendizagem. 

Desta forma, torna-se “inquestionável o papel exercido pela comunicação na 

orientação do processo de ensino-aprendizagem”. A instrução refere-se a 

comportamentos de ensino que fazem parte do reportório do professor para 

transmitir informação diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos 

de ensino. Neste sentido, é importante que o professor transmita os 

conhecimentos e consiga explicar os “porquês” da matéria e das tarefas 

realizadas, ajudando os alunos a atribuir significado às suas aprendizagens.  

Assim, torna-se crucial que na instrução das tarefas, os professores transmitam 

os conteúdos de forma clara, para que todos entendam o sentido e o objetivo.  

Segundo Siedentop (1991), a instrução refere-se a comportamentos de 

ensino que fazem parte do reportório do professor para transmitir informação 

diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos do ensino. Acresce 

que a instrução é a ponte que liga a transmissão de conhecimentos, feita pelo 

professor, à sua receção pelos alunos. Deste modo, a capacidade de comunicar 

constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do 

ensino (Rosado & Mesquita, 2011). 
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Neste contexto, a comunicação com os meus alunos foi uma preocupação 

constante. Bem cedo percebi que devemos ser capazes de selecionar a 

informação pertinente, retirando tudo o que é desnecessário para a execução da 

tarefa. Pois, quanto mais informação existir no processo instrucional, mais 

dificuldades terão os alunos em reter o pretendido, para depois se concentrarem 

nas ações que são, efetivamente, importantes para o bom desempenho das 

tarefas. 

 

 

4.1.3.2.1.1.1.  A Demonstração  

Tendo em conta que uma forma bastante eficaz de comunicar é através 

da demonstração -Rosado e Mesquita (2011, p. 73) “retemos melhor o que 

vemos do que aquilo que ouvimos” -, esta foi uma estratégia a que recorri de 

forma regular durante as aulas. Assim, nos momentos de instrução tentei utilizar 

a demonstração focando, simultaneamente, os aspetos críticos previamente 

pensados e descritos no plano de aula, sob a forma de palavras-chave. As 

palavras-chave também foram um importante suporte às correções dos alunos 

durante a execução das tarefas na aula. Ainda referente à demonstração, 

Bandura (1977) refere que a maior parte do comportamento humano é aprendida 

por observação, através de modelagem: a partir da observação dos outros 

formamos uma ideia de como os novos comportamentos são desempenhados 

e, posteriormente, esta informação codificada serve como um guia para a ação. 

Neste seguimento, importa realçar que quanto melhor for a demonstração, 

melhor será a perceção do movimento por parte de quem observa. Por esta 

razão, Rosado e Mesquita (2011) consideram ser importantes planear as 

demonstrações, realizando-as sempre com um bom modelo, caso contrário a 

aprendizagem será penalizada. Por exemplo, nas aulas de ginástica, optei por 

recorrer ao aluno que praticava parkour, porquanto conseguia realizar os 

elementos abordados de forma correta. Esta informação obtive-a aquando da 

Avaliação Diagnóstica (AD). Esta foi uma estratégia que veio facilitar a 

compreensão a matéria por parte de todos os alunos. O mesmo aconteceu na 

UD de dança, pois esta era uma das modalidades em que os conhecimentos que 

tinha eram parcos e a relação com a área colocava-me algum a inibição à sua 

lecionação. Devido e este facto e já sabendo que tinha alunas que praticavam e 
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participavam em várias atuações de dança, estas foram agentes de ensino, 

servindo de exemplos para a turma. 

“A AD consistiu em verificar se os alunos tinham noções de tempo, 

espaço, ritmo, como era a relação com o corpo e a sua criatividade. Para 

isto, coloquei uma música e em grupos os alunos tiveram de realizar 

movimentos que fossem de acordo com os tempos musicais. A adoção 

desta estratégia permitiu-me rapidamente verificar quem tinha mais 

aptidão para a dança, permitindo-me a formação posterior de grupos 

homogéneos possíveis, com um elemento de nível de desempenho 

superior que assumiria o papel de líder (capitão).”  

(Reflexão da aula nº 80 e 81, UD de dança, 03/05/2016)  

 

 

4.1.3.2.1.1.2.  As Palavras-Chave 

Ao suporte verbal que integra a instrução acompanhada da 

demonstração, e que condiciona a maneira como o aluno irá aprender/melhorar 

a habilidade motora, dá-se o nome de palavras-chave (Gusthart, Kelly & Rink, 

1997, citado por Rosado & Mesquita, 2011). 

Rink (2014) afirma que a determinação de palavras-chave assume um 

papel preponderante ao nível do desempenho do praticante, na medida em que 

o conteúdo transmitido tem de ser adequado à sua capacidade de compreensão 

e execução. Em termos de estratégia, as palavras-chave a utilizar nas aulas 

eram definidas à priori e indicadas no plano da aula para cada situação de 

aprendizagem. Contudo, reconheço que, nem sempre eram estas as palavras -

chave que utilizava na aula, uma vez que com o decorrer da aula estas eram 

adaptadas relativamente ao contexto e à medida que iam surgindo os erros de 

execução dos alunos. O Quadro 2 mostra um excerto do plano de aula e as 

respetivas palavras-chave:  
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Quadro 2 – Plano de Aula nº 49 e 50, 9º ano, Unidade didática de Andebol, aula 9 e 10 

de 12, 02/02/2016. 

 

 

 

 

 

4.1.3.2.1.1.3.  O Feedback 

No processo de ensino-aprendizagem é crucial a existência e pertinência 

do feedback pedagógico (FB), enquanto elemento essencial que permite 

controlar e conduzir os alunos na melhoraria dos níveis de execução. Sarmento 

(1993, p. 2), define FB como “a informação de retorno em função de um 

comportamento observado”. Fishman e Tobey (citado por Rosado & Mesquita, 

2011) acrescentam que o FB pedagógico tem como principal objetivo alterar uma 

resposta com vista à execução adequada de uma habilidade. O feedback deve 

ser apropriado, simples e emitido no momento ideal, proporcionando melhoria 

na execução das tarefas. Neste contexto, Quina et al. (1995) refere que a 

proficiência do feedback assenta na ligação entre a quantidade e a qualidade do 

feedback transmitido. Esta foi uma questão sobre a qual refleti e investi bastante, 

pois senti que esta intervenção fazia toda a diferença para o bom funcionamento 
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- Criar linhas de 

passe; 

- Penetração; 

- Ocupação 

racional do espaço; 

- Defesa à zona; 

- Marcação 

individual. 

“Situação 3x3 + 

GR” 

- 3 alunos passam a 

bola entre si, 

procurando 

finalizar a jogada, 

enquanto 2 ou 3 

alunos oferecem 

oposição, através 

de uma defesa à 

zona. 

Variante 1: 

Marcação 

Individual. 

 

 

 

 

- Alunos divididos 

pelos 2 campos. 

- 1 guarda redes, 3 

defesas e 3 

atacantes; 

- Troca de posições 

a cada 5’ . 

- “ Desmarca-te”; 

- “ Cria uma linha 

de passe”; 

- “ Entra em direção 

à baliza”; 
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das aulas e para a aquisição de conhecimentos, por parte dos alunos, conforme 

excerto a seguir apresentado.  

“Faz lá o movimento sem a bola, com a parte interior. Estás a ver o que 

esta a acontecer ao teu pé no final? Não. Olha o meu pé e olha o teu. O 

teu no final levanta, por isso a bola também levanta. Faz como se fosse a 

varrer. (…) Professora não consigo? Chega ca Tatiana. Estas a acertar 

na bola como se estivesses a jogar golf, porque estas acertar por baixo 

da bola e tem de ser no meio da bola. 

 (Transcrição da aula observada, 17 maio)  

 

 

4.1.4. A Avaliação 

A avaliação é uma tarefa fundamental no processo de ensino-

aprendizagem, visto que permite ter a perceção do desempenho e evolução dos 

nossos alunos e da eficácia da nossa intervenção pedagógica. Segundo Rink, 

(2003, p. 167) “O papel do professor na escola é descrito através de um conjunto 

de funções, entre as quais, a avaliação da eficácia do processo curricular e de 

ensino”. 

A avaliação tem como objetivo classificar e verificar a evolução dos 

alunos, diagnosticar falhas e proporcionar aos alunos a reflexão sobre os seus 

próprios erros, fornecer feedbacks ao professor sobre o processo de ensino, 

funcionando como estratégia de motivação e até mesmo como forma de 

enriquecimento e orientação do ensino (Gonçalves, 2010). O professor ao 

observar, analisar e avaliar os resultados de uma aula, percebe a recetividade, 

ou não, dos alunos aos exercícios propostos, e se o exercício conseguiu cumprir 

os objetivos definidos. Esta avaliação emerge da reflexão na e sobre a ação, 

permitindo perceber o que correu bem e menos bem e onde podemos melhorar. 

Neste âmbito, o espírito crítico e a capacidade reflexiva que fui desenvolvendo 

ao longo da minha formação inicial, permitiu-me avaliar constantemente o meu 

trabalho e desempenho, sempre com o objetivo de não cometer erros já 

vivenciados. Aprender com as experiências positivas e negativas foi-me 

encaminhando para melhores desempenhos; é neste sentido que Bento (2003) 

afirma que “a planificação juntamente com a análise e avaliação do ensino são 
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desencadeadores desta reflexão da teoria e da prática que irá aumentar a 

competência didática e metodológica, gerando também segurança na ação”. 

Neste seguimento, é importante realçar que a reflexão entre a teoria e a prática 

leva-nos a uma postura atenta ao processo de avaliação e, consoante os 

resultados, podemos fazer os ajustes necessários ao planeamento, com o 

objetivo de tornar o ensino mais eficaz. 

Relativamente à avaliação dos alunos, desde que estou em contato com 

a realidade escolar, esta foi uma das tarefas mais difíceis de desempenhar. As 

dificuldades resultaram do escasso tempo para os momentos de avaliação e 

também da falta de capacidade para selecionar e sistematizar os critérios a 

observar. Esta dificuldade é esclarecida por Arends (1995, p.227), quando afirma 

que, “(…) um aspeto crítico para os professores em início de carreira é a 

construção de um reportório de estratégias eficazes para a realização das 

funções executivas da avaliação do aluno”. 

Esta dificuldade de avaliar não se circunscreve apenas à seleção de 

critérios, mas também à responsabilidade que uma avaliação envolve, visto que 

é o momento de quantificar o domínio do aluno em relação aos conteúdos. 

Atribuir uma classificação exige do professor um grande domínio sobre a matéria 

e uma capacidade de observação apurada. 

A aula de avaliação não deixa de ser uma aula de aprendizagem, pois não 

deixamos de ser professores da turma e a manutenção do controlo da turma, da 

gestão da aula e da centralidade no ensino, emitindo, se necessário, feedbacks, 

deve marcar presença. É esta íntima relação entre os fatores inerentes à aula e 

a dificuldade de observar, analisar e registar a prestação dos alunos naquele 

momento, que torna a avaliação uma tarefa tão complexa. 

Numa fase inicial as grelhas de avaliação, criadas em formato de 

verificação e com classificação não clarificava o nível em que os alunos se 

encontravam. Após verificar esta lacuna optei por criar uma grelha com três 

níveis de avaliação. 

No processo de avaliação dos alunos optei por dois momentos de 

avaliação ao longo do processo ensino-aprendizagem, Diagnóstica (AD) e 

Sumativa (AS), mas ao longo das aulas foi utilizando a Avaliação Formativa (AF), 

que era realizada de forma continuada, designadamente pela observação e pela 

colocação de pequenas questões durante a aula. 
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 Por forma a verificar o nível inicial dos alunos e a estruturar a abordagem 

dos conteúdos na planificação da UD, realizei no início de cada UD a avaliação 

diagnóstica (AD). Como todos os conteúdos abordados já tinham sido 

lecionados em anos transatos os alunos já tinham contato com as modalidades, 

pelo que fez sentido existir este momento de avaliação. 

Neste pressuposto, parti do entendimento que a AD deve dar indicações 

que permitam prever a evolução de um objeto avaliado, fornecendo informação 

de orientação do processo formativo, ou seja, deverá determinar os objetivos 

formativos em função e uma predição do que é possível aprender. Na medida 

em que essa recolha de informação serve os propósitos de orientação e 

regulação do processo de ensino-aprendizagem, ela deve ser entendida como 

eminente formativa. Desta forma, e para uma correta AD, esta deve procurar 

responder a duas questões: Que aprendizagens servem de base às que vamos 

ensinar? Que aprendizagens, das que vamos ensinar, já foram adquiridas pelos 

alunos? Segundo Aranha (2004, p. 6), “antes de se dar início ao processo, deve-

se avaliar a população alvo, através de uma avaliação inicial que permite 

identificar o real nível dos alunos, constituindo um indicador fundamental para a 

definição de objetivos, estratégias, metodologias, entre outros aspetos. Esta 

avaliação tem um carácter marcadamente diagnóstico”. 

Na AD interessa ao professor saber qual o patamar atingido pelos alunos, 

nos anos anteriores, com o intuito de dar continuidade ao trabalho já 

desenvolvido. Assim, inicialmente na avaliação do domínio Psico-motor elegi 

como instrumento uma lista de verificação com o registo, “Realiza”, “Não realiza”. 

Esta lista tinha muitas limitações, pois não conseguia verificar quais os alunos 

que estavam no nível intermédio. Depois de refletir isso com a minha PO decidi 

criar uma lista de verificação com três escalas “0 – Não realiza”, “1 – Realiza com 

muitas dificuldades” e “2 – Realiza com sucesso”, o que foi relevante para ajudar 

a identificar os diferentes níveis da turma. Esta alteração aportou benefícios para 

a formação de grupos mais equilibrados, porquanto permitiu identificar de forma 

mais adequada os diferentes níveis de desempenho. 

 A avaliação formativa (AF) é entendida como a perceção que o professor 

tem, ao longo de todas as aulas, sobre o desempenho e comportamento dos 

seus alunos. É através de registos e anotações que esta ganha a credibilidade 

e permite informar a prática de modo a haver ajustes nas aulas não 

comprometendo a aprendizagem dos alunos. Segundo (Aranha, 2004), este tipo 



 

48 
 

de avaliação ocorre ao longo do processo, tem uma função formativa no papel 

da regulação do desempenho dos alunos, fornecendo, assim, informações sobre 

como desenvolver determinadas dificuldades apresentadas pelos alunos. 

Segundo Carrasco (1989) o valor desta avaliação consiste em permitir detetar 

uma lacuna de aprendizagem mal ela se produz, para que se consiga remediar 

de imediato. Se não se avaliarem os alunos, eles avançarão pelos diversos 

ensinos, sem saberem as falhas que vão tendo ou as lacunas que se vão 

formando, até chegar ao momento que não poderão realizar novas 

aprendizagens por falta da base necessária ou por carência da necessária 

consciência.  

Maccario (1984, p. 69) refere que “a avaliação formativa desempenha um 

papel de regulação e de reforço pois é parte integrante do processo ensino-

aprendizagem e porque tem objetivo informar um sujeito sobre os processos ou 

evidenciar as dificuldades que ele encontre”. Da mesma forma, Sarmento et al. 

(1993, p. 18) remete-nos à “necessidade de se proceder à avaliação formativa, 

de rentabilizar os tempos de prática, de se proceder a uma avaliação congruente 

com o ensino e com os objetivos, exige a adoção e o desenvolvimento de 

técnicas de avaliação qualitativa. Este tipo de avaliação passa pela construção 

de sistemas de observação sobre a forma de escalas de apreciação ou de check-

lists. A sua relação com as metodologias objetivas de observação é uma 

condição de objetividade da avaliação.” 

Neste entendimento, recorri à AF, sendo de salientar que esta foi realizada 

durante as aulas intermédias das UD, através de anotações, reflexões de aulas 

escritas e diálogos em sede de NE. Foi através deste tipo de avaliação que me 

apercebi que deveria fazer alguns ajustes em algumas UD, de modo a 

proporcionar mais tempo de prática em determinados conteúdos para que 

pudessem ser aprendidos e consolidados. Desta forma, serviu, também, como 

ponto de referência para a avaliação dos alunos que se lesionaram ao longo do 

ano, pois através de registos de aulas anteriores, era possível chegar a um 

resultado de forma a avaliá-lo e, assim, atribuir-lhe uma classificação.  
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 A avaliação Sumativa (AS) é a modalidade de avaliação que melhor 

possibilita uma decisão relativamente à retenção do aluno pois compara 

resultados globais, permitindo verificar a progressão de um aluno face a um 

conjunto lato de objetivos previamente definidos a quando a avaliação 

diagnóstica do mesmo. 

No final de cada UD, os alunos foram submetidos à AS. Nesse momento 

o professor confirma se os objetivos propostos foram ou não alcançados, 

percecionando a evolução do aluno e realizando a introspeção do que correu 

bem, do que correu menos bem e o porquê de não ter havido sucesso em 

determinados parâmetros. Essa avaliação foi realizada através do 

preenchimento de uma escala de apreciação. Essa escala era adequada de 

acordo com os conteúdos ensinados ao longo de toda UD, podendo ser, ou não, 

a mesma utilizada na AD, dependendo da resposta dos alunos face aos 

conteúdos. Deste modo, a cada conteúdo era atribuída uma classificação, 

consoante a prestação dos alunos. Assim, a classificação era de “0” para os 

alunos que não realizam a habilidade motora (HM), “1” para os alunos que 

realizam a HM, embora com dificuldades e, por último, para os alunos que 

realizam a H; com sucesso, atribuía a cotação “2”. 

 Segundo Maccario (1984, p. 68), em função dos instrumentos utilizados 

na AS, esta pode ser normativa ou criteriosa, “A avaliação diz-se normativa 

quando ressunta da comparação ou da classificação dos alunos. Pelo contrário, 

a avaliação diz-se criteriosa quando visa a verificação das aquisições ou de um 

aluno ou de um grupo de alunos em relação aos critérios colocados 

previamente”.  

Por sua vez, Sarmento et al. (1993, p. 19) defendem que “a atribuição de 

uma classificação não deveria ser feita através de uma simples nota ou nível, 

geralmente de expressão numérica, pois contem pouca informação acerca dos 

pontos fortes e fracos dos alunos, do que fazer para melhorarem. Explicar essa 

nota aos alunos e aos pais pode ser necessário. Ademais, é importante que a 

classificação tenha em conta tudo aquilo que se fez ao longo do ano, fazendo -

se com base num longo número de observações do aluno em situações diversas 

e com instrumentos diversos de observação”. 

 A avaliação que utilizei ao longo deste ano letivo, foi a avaliação criteriosa, 

coadjuvada com a normativa, tal como o referido anteriormente, classifiquei os 
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alunos face aos resultados obtidos pelo cumprimento dos critérios previamente 

estabelecidos para cada UD. 

 Em reunião no departamento de educação física (DEF) foram 

estabelecidos os critérios para a atribuição da classificação dos alunos à 

disciplina. Para o 9º ano de escolaridade, no parâmetro de Atitudes e Valores, 

contavam as seguintes percentagens: para a assiduidade e pontualidade 3%; 

para o empenho, interesse, atenção, cooperação, autodisciplina e 

responsabilidade 7%. Para o parâmetro do conhecimento a percentagem 

atribuída seria de 10% e deveríamos ter em conta os Regulamentos, 

Conhecimentos Táticos e Técnicos, Noções de Vida Saudável, Limitações e 

Possibilidade de Prática de Desportos e Atividade Física e Domínios da Língua 

Portuguesa. A área da critérios de Aptidão Física com um peso de 10% e por 

último as Atividades Físicas Desportivas, que se reporta ao desempenho motor 

nas atividades desportivas, com um peso de 70%. No caso da existência de 

algum aluno com atestado médico com o impedimento ao nível da prática 

desportiva, os parâmetros a considerar eram dois: Atitudes e Valores, com 10% 

e o dos conhecimentos com 90%. 

  

 

  



 

51 
 

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

4.2.1. Torneio de Andebol 

O torneio de andebol foi realizado para os alunos do 9º ano, não tendo a 

participação dos restantes alunos da escola. Este torneio foi organizado pelos 

professores que lecionavam os 9º anos e que estavam a abordar a modalidade 

nas suas aulas no decurso do 2º período. Com isto, o núcleo de educação física 

acabou por acordar com este mini-torneio, em que a regra era que a equipa que 

perdesse era eliminada.  

O torneio decorreu no dia 2 de fevereiro, durante a minha aula de AS da 

modalidade de Andebol, o jogo foi disputado entre duas turmas do 9º ano. Face 

ao facto de já ter lecionado a modalidade sendo apenas este o dia da avaliação 

sumativa, deu para verificar o que os alunos tinham adquirido nas aulas, em 

contexto de jogo. Sendo um torneio misto, quase todos os elementos da turma 

participaram, o que foi muito gratificante ver a evolução das meninas que tinham 

mais dificuldades. A turma vitoriosa do torneio, vencendo por 10-1 (Figura 2). 

Na minha opinião este minis-torneios são uma mais valia, pois os alunos 

empenham-se mais nas aulas pelo motivo de terem uma competição no final da 

UD e onde podem mostrar o que aprenderam. 

 

Figura 2 – Equipa vencedora do torneio de Andebol 
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4.2.2. Corta-mato Escolar 

No que concerne ao corta-mato escolar, este foi organizado pelo DEF de 

todo o Agrupamento. Eu, enquanto EE, não tive grande envolvimento no seu 

planeamento, apenas fui destacada no dia para a logística do evento. Contudo , 

este envolvimento permitiu-me retirar algumas ilações do que devo, ou não, fazer 

para a realização de um evento desta natureza.  mesmo. 

O corta-mato realizou-se no dia 17 de dezembro em todas as escolas do 

agrupamento. Na escola EB 2,3 recebemos duas escolas básicas do 

agrupamento, para que os alunos do 4º ano participassem na prova, sendo 

também uma forma de conhecerem a nossa escola. 

Quanto à realização da prova, esta correu bastante bem, nomeadamente 

pelo convívio entre os alunos das diferentes escolas.  

Refletindo sobre os aspetos positivos e negativos da prova, penso que o 

aspeto menos positivo, foi o facto de não expormos por escalões a distância que 

iriam correr, sendo apenas avisados no momento da prova o número de voltas 

que tinham de efetuar ao percurso, o que levou a que muitos dos alunos não 

soubessem quando iriam terminar. Temos também o fator de não ter nenhum 

tipo de marcador por volta, ficando assim mais vulnerável a passagem de algum 

praticante para a parte final sem realizar o percurso completo. Esta situação 

implicou que os alunos tivessem que estar atentos ao número de voltas e não 

apenas ao seu desempenho. Penso que a nível organizativo esta questão 

deveria ter sido considerada, pois mesmo para os professores que verificaram o 

número de voltas, diminuindo assim a possibilidade de ocorrerem erros.  

 

 

4.2.3. Desporto Escolar 

O desporto escolar (DE) constitui uma das grandes vertentes do Ministério 

da Educação e Ciências com maior transversalidade no sistema educativo, 

desenvolvendo atividades desportivas de complemento curricular intra e 

interescolares dirigidas aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas 

(Ministério da Educação e Ciência, 2013). 

Segundo o programa de DE (Ministério da Educação e Ciência, 2013, p. 

8), “a atividade desportiva desenvolvida, ao nível do DE põe em jogo 

potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento 
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global dos jovens, sendo espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, 

competências sociais e valores morais (…)”. 

Neste âmbito, tive a responsabilidade de lecionar os treinos de futsal 

feminino, modalidade escolhida pelo DEF, que decorriam às quartas-feiras das 

catorze horas até às dezasseis horas. As alunas que constituíam a equipa de 

DE não apresentavam muita qualidade técnico-tática, mas revelavam interesse 

para a modalidade. Como professora tentei motivar ao máximo as alunas para 

comparecerem aos treinos, o que nem sempre era possível, havendo treinos em 

que apenas compareciam três alunas, o que dificultava em muito a 

aprendizagem, pois o futsal é uma modalidade coletiva. Contudo, não desanimei 

e conseguimos ao longo de todo o ano ter, pelo menos, doze jogadoras 

presentes nos jogos, para que não perdêssemos os jogos na secretaria. 

A competição do desporto escolar tinha o seguinte planeamento: 1ª fase 

são selecionadas três equipas do CAE; todas as escolas fazem competição nas 

suas escolas, ou seja, cada equipa realizou um total de seis jogos; uma 2ª fase 

entre as três escolas que ficam nos últimos lugares da tabela, sendo o processo 

dos jogos igual ao da fase anterior. 

Quando os jogos eram realizados na nossa escola, acabava por ter uma 

intervenção maior, principalmente, nos aspetos organizativos.  

Esta experiência foi bastante gratificante para o meu desenvolvimento, 

pois como treinadora de uma equipa de futebol de sub 10, verifiquei que a 

abordagem é distinta do contexto de escola e do contexto de treino, uma vez que 

na escola temos alunos com menos capacidades técnicas e temos que recorrer 

a estratégias para os motivar, mesmo que o número seja reduzido, como 

aconteceu em alguns treinos que tinha apenas quatro alunas.  

Face a este panorama, uma questão que emergiu foi relativa aos motivos 

que levam os alunos a não aderirem ao DE. Esta indagação acabou por me 

conduzir à definição da temática do estudo, no qual procurei perceber quais os 

motivos que levavam os alunos da escola a praticarem, ou não, DE. 

 

4.2.4. Atividades de Enriquecimento Curricular 

4.2.4.1. Peace run 

O no dia 24 de fevereiro de 2016, em Portugal teve inicio a Peace run na 

cidade do Porto, que no dia 8 de outubro em Roma. 
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A Peace run foi fundada em 1987 pelo Filósofo de Paz Sri Chinmoy, onde 

envolveu até a atualidade mais de 10 milhões de pessoas em mais de 150 países 

(na Europa, por exemplo, de dois em dois anos uma equipa internacional une 

todos os países Europeus numa rota contínua de 25.000km). Este evento é 

caracterizado como uma corrida global de estafeta, onde promovem paz, 

amizade e harmonia pela passagem de uma tocha flamejante de mão em mão. 

A Peace Run entre 2005-2012 também era conhecida como a Corrida Mundial 

da Harmonia. 

A mensagem da Peace Run é conseguir correr juntos em paz e harmonia, 

para conseguir viver juntos em paz e amizade. Cada um de nós pode mudar o 

mundo – dando exemplo vivo aos outros e dando simbolicamente o primeiro 

passo. É com este espírito que equipas internacionais de corredores cruzam 

fronteiras de todo o tipo unindo assim escolas, comunidades, organizações e 

pessoas de todos os percursos da vida.  Assim, este ano a escola básica 

do porto onde lecionei foi convidada a participar neste grande evento. A escola 

preparou uma coreografia e para a realização da mesma o grupo de educação 

física foi crucial, pois foram nas nossas aulas que os alunos dos 1º ao 4º ano 

que ensaiaram a coreografia realizada pela PC. Todos os alunos se 

empenharam nas tarefas propostas e conseguiram efetuar a coreografia com 

sucesso. No dia do evento todos os alunos vestiram uma camisola branca e 

umas luvas da mesma cor, de modo a simbolizar a paz, em que a colocação dos 

alunos na coreografia desenhava o símbolo da paz, tornando ainda mais 

apelativo para quem assistiu.  

É de salientar o empenho de todos os docentes da escola, pois todos 

foram incansáveis na preparação da atuação, assim como a prestação dos 

alunos do 10º ano que frequentam o Curso Profissional de Técnico de Apoio à 

Infância, que demonstraram um grande sentido de responsabilidade e foram 

muito importantes na orientação dos alunos do ensino básico, tanto no trajeto 

para o estádio do dragão, como na orientação dos alunos na atividade. 

Foi sem dúvida uma experiência muito relevante para a minha formação, 

pois consegui vivenciar de perto como se organiza uma atividade desta 

dimensão, a disponibilidade e o gosto que todos demonstraram ajudou muito a 

que tudo corresse bem, (Figura 3). 
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Figura 3: Alunos da escola básica no Peace Run 

 

4.2.4.2. “Eu sou (do) Nobre” 

No dia 13 de abril decorreu a atividade “Sou (do) Nobre” na sede do 

agrupamento de escolas. Esta atividade foi realizada no âmbito de atividades de 

transição entre Ciclos, tendo como principal objetivo promover o sentimento de 

pertença ao agrupamento e a interação entre os alunos das diferentes escolas,  

tendo para isso, reuniram-se todos os alunos que frequentam o 9º ano de 

escolaridade das três escolas pertencentes ao agrupamento. 

As atividades tiveram início no auditório com uma breve abordagem ao 

Ensino Secundário, dinamizada pelo GAAF, seguindo-se uma visita guiada à 

escola. No pavilhão gimnodesportivo os alunos tiveram a oportunidade de 

participar em Jogos Tradicionais (Figura 4), dinamizados pelos professores de 

educação física.  

A minha intervenção nesta atividade foi a nível de organização do espaço 

e montagem das 6 estações onde se realizavam os vários jogos. Quando os 

alunos chegaram ao pavilhão já todos os jogos estavam organizados e com os 

respetivos árbitros nos seus lugares. Esse grupo de árbitros foi construído pelos 

alunos do 10º ano, que tiveram uma excelente prestação. Com efeito, estes 

conseguiram esclarecer todas as regras e implementar a boa disposição e a 

competição saudável entre os alunos. Os alunos quando chegavam ao pavilhão 

já vinham com os grupos constituídos, o que facilitou a distribuição e rotação 

pelos jogos. 
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Perante o feedback que ia chegando dos alunos todos gostaram das 

atividades e acima de tudo conseguimos atingir um dos objetivos que era a 

interação entre os alunos das três escolas. 

Penso que foi uma iniciativa interessante, pois deste modo os alunos 

conseguem conhecer melhor o estabelecimento de ensino e assim terem mais 

ferramentas para tomarem uma decisão mais acertada para o novo ciclo de 

estudos.  

Esta foi mais uma das experiências que me ajudou no meu crescimento 

como profissional de educação física.  

 

 

Figura 4: Jogos tradicionais da atividade “Eu sou do Nobre” 

 

4.2.5. A Turma Partilhada 

Segundo as Normas Orientadoras do EP o EE deve lecionar as aulas das 

turmas atribuídas (residente e partilhada) pelo PC. Essas turmas têm de ser de 

ciclos de ensino diferentes, de modo a proporcionar ao EE a experiência nos 

dois níveis de escolaridade. Em sede de NE foi decidida a atribuição de uma 

turma do 10ª ano, sendo esta turma de um curso profissional, ficando eu com as 

aulas de educação física e o meu colega com as aulas de expressão corporal, 

dramática e musical (ECDM). 

Esta turma sem dúvida foi o meu maior desafio neste estágio, pois tendo 

em conta as caraterísticas dos vintes sete alunos que constituíam a turma, estes 

alunos eram quase todos repetentes e com idades acima dos 17 anos, o que 

demonstrava que estes alunos não estavam muito ligados à escola e aos 

estudos. 

Nas primeiras aulas, tentei estabelecer as regras e rotinas das aulas, mas 

nesta fase foi muito complicado a minha integração e que os alunos 

conseguissem realizar no mínimo metade da aula que tinha planeado, pois 
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perdia muito tempo com chamadas de atenção e tentar que a aula tivesse 

organizada. Foi sem dúvida uma das tarefas mais difíceis que tive nesta turma. 

Com o decorrer do ano letivo a turma foi diminuindo e alguns dos alunos 

que destabilizavam mais a aula acabaram por abandonar a escola, o que acabou 

por ajudar no aspeto referido anteriormente. Mas os desafios não acabaram aqui; 

por uma questão horária os alunos passaram a ter três horas de ECDM antes 

das aulas de EF, o que fazia com que os alunos já chegassem saturados às 

minhas aulas. Neste contexto, cada aula era sempre um novo desafio, pois não 

sabia o que esperar dos alunos, principalmente durante o primeiro período. 

No final de cada aula dava por mim a pensar, mas o que é que eu posso 

fazer para os cativar, motivar. Então surgiu a ideia de trabalhar com a turma por 

grupos criando uma competitividade interna na turma, dando bonificações não 

só a parte da execução, mas também nas ajudas que davam aos restantes 

grupos, transmitindo assim o conhecimento que tinham adquirido na aula. Foi a 

partir deste momento que consegui conquistar a turma, levando-a a encarar com 

grande entusiasmo os desafios que colocava. 

A turma passou a ter metade dos alunos a meio do segundo período, 

neste ponto a turma já estava completamente envolvida com todas as atividades 

que proponha, a motivação era tanta que os alunos abordavam-me no intervalo 

para questionar o que iriam fazer na aula. Esta situação para mim foi 

extremamente gratificante, pois consegui arranjar estratégias para conquistar 

uma turma que até então era extremamente problemática. Cresci imenso como 

profissional e verifiquei que temos de observar e perceber que tipo de alunos 

temos à nossa frente, quais as carências e principalmente a forma como os 

vamos abordar, pois sendo esta uma turma habituada a que lhes “apontem o 

dedo”, o contrário seria de estranhar. Mas na verdade isso aconteceu e os alunos 

participaram na organização de dois eventos orientados por nós (Peace Run e 

Eu sou do Nobre), onde tiveram um comportamento exemplar e se dedicaram 

ao máximo. 

No que concerne a turma do 6º ano, a qual lecionei a UD de futebol no 

terceiro período, esta foi extremamente curta, permitindo-me um parco contacto 

com a turma. Tendo em conta que esta era a modalidade em que tinha mais 

experiência e normalmente os alunos gostam, não tive muitas dificuldades em 

planear e perceber o nível em que os alunos se encontravam. Esta turma não 
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colocou qualquer problema na receção de professores estagiários tendo um 

comportamento exemplar, facilitando grandemente a minha tarefa. 

A lecionação nos diferentes ciclos de ensino, permitiu-me adquirir um 

conhecimento mais robusto acerca de diferentes modos de agir perante os 

alunos de escalões etários diferentes.  

 

4.2.6. Direção de Turma 

Como advogam Boavista e Sousa (2013, p.80). “O Diretor de Turma 

exerce na escola uma valiosa atividade (…) acumulando uma tripla função, ou 

seja, a relação estabelecida com os alunos e com os encarregados de educação, 

além da relação estabelecida com os demais professores da turma”. 

Sem dúvida o Diretor de Turma (DT) é o elo de ligação entre os vários 

intervenientes da educação dos alunos, assumindo um papel preponderante no 

planeamento e controlo do processo de desenvolvimento dos discentes. 

Boavista e Sousa (2013, p. 80), defendem que “o Diretor de Turma é um 

professor posicionado numa estrutura pedagógica de gestão intermédia da 

escola, particularmente centrado nos alunos e na gestão dos mesmos, 

especializado na organização de um trabalho cooperativo entre os diferentes 

professores da turma que dirige, em benefício do desenvolvimento intelectual e 

pessoal destes discentes.”. Com efeito, “o seu papel como gestor curricular, será, 

desta forma, facilitado, através da execução das tarefas e de trabalho em equipa, 

por todos os elementos do Conselho de Turma, na medida em que totós os 

docentes estarão predispostos a adotar metodologias motivadoras do ensino-

aprendizagem e flexionar o currículo de acordo com as reais necessidades da 

turma em geral e do aluno em particular” (Correia, 2007, p. 36-37). 

Segundo Nóvoa (1992, p. 36) “os professores são chamados a 

desempenhar um conjunto alargado de papéis, numa dinâmica de (re)invenção 

da profissão de professor”. Deste modo, um dos papéis importantes a 

desempenhar pelo professor é o de DT. Assim sendo, é importante salientar 

algumas tarefas do professor enquanto DT: iniciar a construção plano curricular 

da turma (PCT); preparar as reuniões do Conselho de Turma; reuniões com os 

Encarregados de Educação; reuniões com os alunos; registo de faltas dos 

alunos; participar em outras reuniões relacionadas com as atividades docentes. 
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No que concerne à direção de turma, não tive uma prestação como a que 

perspetivava inicialmente, pois a escola colocou algumas limitações ao 

processo. Contudo, acompanhei a minha turma titular, realizando a 

caracterização da turma que foi utilizada na reunião aos encarregados de 

educação, assim como tive participação direta no que diz respeito ao registo das 

faltas dos alunos, tendo também trabalhado no programa “inovar”. Uma vez que 

esta turma não era problemática nunca tivemos questões de indisciplina que 

tivessem de ser tratadas.  

 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.3.1. Estudo: Motivação dos alunos para a prática de desporto 

escolar 

 

4.3.1.1. Resumo 

O presente estudo teve como propósito analisar as motivações que levam os 

alunos à prática ou não prática de desporto escolar. A amostra foi constituída por 

alunos de ambos os sexos, de uma escola EB 2,3 da cidade do Porto, num total 

de 128 inquiridos, sendo 88 não praticantes de desporto escolar e 40 praticantes. 

O instrumento utilizado foi o Questionário de Motivação para as Atividades 

Desportivas (QMAD), traduzido e adaptado do “Participation Motivation 

Questioner” – PMQ de (Gill et al., 1983) por Serpa e Frias (1991); e o Inquérito 

de Motivação para a Ausência de Atividade Desportiva (IMAAD) desenvolvido 

por Pereira e Vasconcelos-Raposo (1997). Na análise dos dados além das 

medidas descritivas básicas foram utilizados o teste não paramétrico de Man-

whitney e o T-teste de medidas independentes. Os resultados evidenciam como 

motivos apontados como mais importantes para a prática de desporto escolar 

são o “Espírito de equipa”, “Trabalhar em equipa” e “Estar em boa condição 

física” e os menos importantes “Viajar”, “Pretexto para sair de casa” e “Influência 

da família ou dos amigos”. Os motivos mais importantes para a não prática de 

desporto escolar são a “Falta de tempo”, “Ter outras coisas para fazer” e “Os 

horários não são adequados”. As análises comparativas demonstram que a 
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variável independente ciclo de estudos é a única que influência, positiva e 

negativamente, na prática e na não prática de desporto escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO, DESPORTO ESCOLAR, PRÁTICA 

DESPORTIVA 

 

 

4.3.1.2. Introdução 

O desporto é um dos fenómenos sociais com maior impacto nos tempos 

atuais e a sua prática representa uma importante fonte de valorização das 

pessoas e da sua qualidade de vida (Teixeira, Teixeira et al. 2014). Face a este 

entendimento, percebe-se que se tenha consagrado internacionalmente a 

prática da educação física e do desporto não apenas como um direito 

fundamental, mas também como elementos essenciais da educação e da cultura 

no desenvolvimento das aptidões, da vontade e do autocontrolo das pessoas, 

visando a sua inserção social e o pleno desenvolvimento das suas capacidades 

(Carta Europeia do Desporto do Conselho Europeu, 1975). 

Já em 1993 o interesse que o desporto tinha alcançado na sociedade, em 

todos os seus contextos, colocou em evidência a necessidade de aumentar de 

forma significativa, não só os estudos sobre os motivos que levam as pessoas a 

envolverem-se nas atividades desportivas, mas também acerca dos motivos que 

as levam a não se envolverem (Jesus, 1993).  

Quando se fala em motivação importa lembrar que o motivo é a base do 

processo motivacional, sendo o elemento essencial para o despoletar da 

iniciativa e posterior manutenção da atividade realizada pelo Homem (Islecit, 

citado por Moreno, Dezan, Duarte & Schwartz, 2006). Não obstante esta 

referência, a coexistência de múltiplos conceitos de motivação é uma realidade. 

Costa e Melo (1998) definem motivação como a “exposição de motivos; 

conjuntos de fatores que determinam a conduta de alguém; processo que 

desencadeia uma atividade consciente”. Mais recentemente, Tavares e Coelho 

(2002) referem que a motivação é o “conjunto de processos psicológicos e 

fisiológicos que levam alguém a agir”. Gill (2000) descreve a motivação como a 
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intensidade e direção de um comportamento, sendo esse comportamento 

determinado tanto pelo próprio individuo, como pelo meio envolvente. Segundo 

Alves, Brito e Serpa (citado por Fernandes, 2006), o termo motivação significa 

“ação de por em movimento” e parece ser originário das palavras latinas motu 

(movimento) e movere (mover), o que lhe confere uma ideia de movimento para 

ir de um local para o outro. Deste modo, de acordo com estes autores, a 

motivação é entendida como um conjunto de variáveis que estabelecem a razão 

que leva os indivíduos à escolha de algo, neste caso de um determinado 

desporto, e ainda o seu empenho e permanência a longo prazo. 

A motivação pode ser classificada em motivação extrínseca e motivação 

intrínseca. Na motivação extrínseca o indivíduo adere ou mantém-se numa 

atividade pelas recompensas extrínsecas fornecidas por outros (aprovação 

social dos adultos e colegas, recompensas materiais, status social). Na 

motivação intrínseca, o indivíduo adere e mantém-se na atividade pelo próprio 

prazer que esta lhe proporciona (satisfação, divertimento, curiosidade e mestria 

pessoal) (Sapp & Haubenstricker 1978; Cruz 1996). Os indivíduos motivados 

intrinsecamente têm maior probabilidade de serem mais persistentes, de 

apresentarem níveis de desempenho mais elevados e de realizarem mais tarefas 

do que aqueles que requerem reforços externos (Gill, 2000; Lázaro Santos & 

Fernandes, 2004). 

Em termos de pesquisa, a motivação tem sido alvo de muitas 

investigações e discussões em diferentes contextos, sendo considerada a chave 

de qualquer ação humana, nomeadamente nas áreas da atividade física, 

mostrando benefícios tanto ao nível biológico, como psicológico (Saba, 2001). 

Muitos estudos são de tipo descritivo, focando os motivos que levam as pessoas 

a participar numa dada atividade (Gill, 2000). Os motivos são os fatores 

dinâmicos que influenciam a conduta do individuo, consciente ou 

inconscientemente, na direção do objetivo. Estes fatores dinâmicos apesar de se 

manifestarem internamente podem ser originados por elementos externos que 

vão ao encontro de impulsos, necessidades ou forças potenciais internas 

(Lázaro et al., 2004).   

Para muitas crianças e jovens, o primeiro contato com o desporto só 

acontece nas aulas de Educação Física, sendo por isso fundamental a criação 

de uma relação positiva com este. Com efeito, a promoção da prática desportiva 
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é uma forma de levar as crianças e jovens a aderir ao desporto escolar ou a 

práticas desportivas fora do contexto escolar.  

Na escola onde estive inserida como estagiária, o desporto escolar era 

residual, pelo que considerei relevante perceber o quadro motivacional dos 

alunos desta escola para a prática do desporto escolar. Deste modo, o objetivo 

deste estudo foi identificar os motivos que levam os alunos a participar e a não 

participar no desporto escolar. Adicionalmente, foram definidos os seguintes 

objetivos específicos: 1) analisar se os motivos que os alunos indicam para 

praticar ou não praticar desporto escolar são diferentes em função do sexo e 2) 

analisar se os motivos que os alunos alegam para praticar ou não desporto 

escolar são diferentes em função do ciclo de ensino que frequentam.  

 

4.3.1.3. Metodologia 

4.3.1.3.1. Caraterização da Amostra 

O presente estudo foi realizado numa escola EB 2/3 da cidade do Porto, 

tendo participado a escola EB 2,3 Nicolau Nasoni, tendo participado um total de 

128 alunos dos 2º e 3º ciclos, de 163 possíveis. Desses, 88 eram não praticantes 

de desporto escolar e 40 praticantes (Quadro 3). 

Deste modo, a distribuição dos praticantes de desporto escolar era a 

seguinte: 19 elementos do sexo feminino (14,8%) e 21 elementos do sexo 

masculino (16,4%), com idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos de 

idade (12,10±1,34). No que diz respeito ao ciclo de estudos, 30 participantes 

eram do 2º Ciclo (23,4%) e 10 do 3º ciclo (7,8%). 

Quanto aos não praticantes de desporto escolar, eram 41 elementos do 

sexo feminino (32,0%) e 47 elementos do sexo masculino (36,7%), com idades 

compreendidas entre os 10 e os 17 anos (13,80±1,55). No que diz respeito aos 

ciclos de estudos, 21 participantes eram do 2º ciclo (16,4%), e 67 participantes 

do 3º ciclo (52,3%). 

De referir ainda que dos não praticantes 39 alunos já tinham participado 

no desporto escolar (30,4%), sendo que os restantes 49 elementos nunca tinham 

participado no desporto escolar.  
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Quadro 3: Caracterização da amostra  

 n % 

Sexo 

 

Ciclo de estudos 

 

Já praticou DE? 

 

 

Masculino 88 68,7 

Feminino 40 31,3 

2ºCiclo 51 39,8 

3ºCiclo 77 60,2 

Sim 

Não 

39 44,3 

49 55,7 

 

 

Instrumento para a recolha dos dados foi utilizado um questionário de 

Motivação para as Atividades Desportivas (QMAD) (Questionário) e o Inquérito 

de Motivação para a Ausência de Atividade Desportiva (IMAAD). O QMAD foi 

traduzido e adaptado do “Participation Motivation Questioner” – PMQ (Gill et al., 

1983) por Serpa e Frias (1991). É um instrumento constituído por 28 itens, 

agrupados em 6 fatores: fator 1- Realização/estatuto; fator 2- Objetivos 

Desportivos; fator 3- Orientação para o Grupo; fator 4 - Exercitação; fator 5- 

Divertimento; e fator 6- Influência Social. As afirmações são precedidas da 

seguinte expressão “Eu pratico desporto para:”. E as respostas são dadas numa 

escala tipo Likert, representando o 1- “nada importante”, 2- “pouco importante”, 

3- “importante”, 4 “muito importante” 5- “super importante”. (Anexo IV) 

O IMAAD foi desenvolvido por Pereira e Vasconcelos-Raposo (1997), é 

formado por 32 itens, precedido pela afirmação “Eu não pratico desporto 

porque:”. É constituído por 5 fatores: fator 1- Aversão desportiva/Insatisfação; 

fator 2- Estética/Incompetência; fator 3- Falta de apoio/Condições; fator 4- 

Desinteresse pelo esforço físico; e fator 5- Falta de tempo. As respostas são 

dadas numa escala do tipo Likert, onde 1- “discordo plenamente”, 2- “discordo”, 

3- “não discordo nem concordo”, 4- “concordo” e 5 “concordo plenamente”. 

(Anexos V) 

 

4.3.1.4. Procedimentos de Recolha  

Após apresentar os objetivos do estudo e depois de obter as devidas 

autorizações por parte da escola e o consentimento informado de todos os 

alunos, no dia 17 de março de 2016, os questionários foram aplicados nas salas 

de aula. Foi garantida a confidencialidade das respostas, tendo sido reforçado, 
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junto dos alunos, que não existem respostas certas ou erradas, solicitando que 

respondessem de forma sincera. Após isso, foram lidas as instruções pela 

investigadora responsável (a autora), tendo sido retiradas eventuais dúvidas de 

preenchimento e, só depois, os alunos começaram a preencher o questionário 

que teve a duração de cerca de 10 minutos. Os questionários foram distribuídos 

consoante os alunos participassem no desporto escolar, questionário QMAD, ou 

não participassem no desporto escolar, questionário IMAAD. 

Quem tivesse dúvidas solicitava ajuda e eram prestados os 

esclarecimentos necessários. 

 

4.3.1.5. Procedimentos da Análise 

No tratamento de dados procedeu-se a uma análise estatística descritiva 

com base nas frequências (absolutas e relativas) e nas medidas de tendência 

central (média) e de dispersão (desvio padrão). Para as análises em função das 

variáveis independentes (sexo e ciclo de ensino), para amostras inferiores 30 foi 

utilizado o teste não paramétrico Man- Whitney e para amostras superiores a 30 

o T-teste de medidas independentes. 

O nível de significância foi fixado em p ≤ 0,05. A análise estatística foi 

realizada com o auxílio do software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), versão 21,0.  

 

 

 

4.3.1.6. Apresentação de Resultados 

 

Praticantes de desporto escolar 

O Quadro 2 mostra-nos o valor médio das respostas a cada um dos 28 

itens e de acordo com a escala de importância do QMAD, os valores 4 e 5 

representam, motivos muito ou super importantes. Da mesma forma, os valores 

inferiores a 3 indicam-nos motivos pouco ou nada importantes. 

Assim, e em consonância com os dados patentes no Quadro 4, os 

inquiridos indicaram como principais motivos para a prática desportiva, o 

“Espirito de equipa”, o “Trabalhar em equipa” e “Estar em boa condição física”. 
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Quadro 4: Análise descritiva em função dos itens do QMAD 

 

 

Da observação do Quadro 5 constata-se que não existem diferenças 

estatisticamente significativas em nenhum dos 6 fatores em função do sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 N Média Desvio Padrão 

1. Melhorar a capacidade técnica 40 4,40 ,87 

2. Estar com os amigos 40 4,28 ,99 

3. Ganhar 40 4,18 1,20 

4. Descarregar energia 40 4,18 1,06 

5. Viajar 40 3,33 1,51 

6. Manter a forma 40 4,65 ,66 

7. Ter emoções fortes 40 4,12 1,07 

8. Trabalhar em equipa 40 4,88 ,56 

9. Influência da família ou dos amigos  40 3,85 1,44 

10. Aprender novas técnicas  40 4,63 ,77 

11. Fazer novas amizades 40 4,23 ,89 

12. Fazer alguma coisa em que se é bom 40 4,53 ,85 

13. Receber prémios 40 4,25 1,13 

14. Fazer exercício 40 4,60 ,78 

15. Ter alguma coisa para fazer 40 4,10 1,19 

16. Ter ação 40 4,47 ,99 

17. Espírito de equipa 40 4,98 ,58 

18. Pretexto para sair de casa 40 3,62 1,72 

19. Entrar em competição 40 4,30 1,22 

20. Ter a sensação de ser importante 40 3,95 1,65 

21. Pertencer a um grupo 40 4,15 1,21 

22. Atingir um nível desportivo mais elevado 40 4,50 ,96 

23. Estar em boa condição física 40 4,75 ,74 

24. Ser conhecido 40 4,13 1,44 

25. Ultrapassar desafios 40 4,50 ,91 

26. Influência dos Professores/Treinadores 40 4,18 1,30 

27. Divertimento 40 4,50 ,82 

28. Prazer na utilização de instalações desportivas 40 4,37 ,95 



 

66 
 

 

 
 

A análise dos fatores do QMAD em função do Ciclo de ensino (2º e 3º 

Ciclos) coloca em evidência que existem diferenças estiticamente significativas 

em 4 dos 6 fatores. Os alunos do 2º ciclo dão maior importância que os alunos 

do 3º ciclo aos fatores Realização/Estatuto, Objetivos desportivos, Orientação 

para o grupo e Influência social. Como podemos verificar no Quadro 6. 

 

 

Quadro 6: Análise comparativa da variável (QMAD) em função do ciclo de 

escolaridade 

 
 

Ciclo N Média Desvio Padrão p  

Realização/Estatuto 2ºCiclo 31 4,58 ,45 ,01* 

3ºCiclo 9 3,86 ,74  

Objetivos desportivos 2ºCiclo 31 4,70 ,56 ,00* 

3ºCiclo 9 3,78 ,78  

Orientação para o grupo 2ºCiclo 31 4,68 ,68 ,02* 

3ºCiclo 9 3,94 ,85  

Exercitação 2ºCiclo 31 4,52 ,79 ,22 

3ºCiclo 9 4,11 ,93  

Divertimento 2ºCiclo 31 4,18 ,86 ,20 

3ºCiclo 9 3,67 ,94  

Influência social 2ºCiclo 31 4,27 ,71 ,02* 

3ºCiclo 9 3,49 ,86  

* Significativo para p ≤ 0,05. 

Quadro 5: Análise comparativa dos fatores do QMAD em função do sexo 

 

 
Sexo N Média Desvio Padrão p 

Realização/Estatuto Masculino 21 4,60 ,44 
,06 

Feminino 19 4,23 ,71 

Objetivos desportivos Masculino 21 4,66 ,54 
,11 

Feminino 19 4,31 ,85 

Orientação para o grupo Masculino 21 4,52 ,62 
,92 

Feminino 19 4,50 ,93 

Exercitação Masculino 21 4,50 ,76 
,54 

Feminino 19 4,34 ,91 

Divertimento Masculino 21 4,11 ,92 
,63 

Feminino 19 4,02 ,90 

Influencia social Masculino 21 4,18 ,68 
,57 

Feminino 19 4,00 ,93 
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Não praticantes de desporto escolar 

Para a apresentação dos resultados em relação aos não praticantes, 

foram utilizados exatamente os mesmos procedimentos que os usados 

anteriormente, para os praticantes. 

Assim, os dados presentes no Quadro 7 mostra o valor médio das 

respostas a cada um dos 32 itens e de acordo com a escala de importância do 

IMAAD, ao valor 1 corresponde o desacordo total com o motivo apresentado, ao 

valor 2 corresponde o concordo pouco, ao valor 3 corresponde o concordo, ao 

valor 4 corresponde o concordo bastante e, ao valor 5 corresponde o concordo 

plenamente3. 

A análise evidencia que os motivos mais importantes para a não prática 

do desporto escolar são: “Falta de tempo”, “Tem outras coisas para fazer”, “Os 

horários não são adequados” e “As modalidades existentes não são as que mais 

gosto” e os menos importantes para a não prática são referidos os motivos “O 

desporto não trás benefícios”, “Os pais não deixam” e “Não gosto de desporto”.   

 

Quadro 7: Análise descritiva em função dos itens do IMAAD 

 

 N Média Desvio Padrão 

1. Falta de interesse, vontade 113 2,42 1,33 

2. Falta de instalações desportivas  113 2,24 1,29 

3. Falta de tempo 113 3,53 1,40 

4. Falta de Professores/Treinadores 113 2,07 1,20 

5. Falta de equipamento pessoal 113 2,09 1,35 

6. Por motivos de saúde 113 1,78 1,22 

7. Não gosto de desporto 113 1,77 1,29 

8. Há pouca possibilidade de prática 113 2,46 1,46 

9. Os pais não deixam 113 1,77 1,21 

10. Tem outras coisas para fazer 113 3,19 1,39 

11. Falta de hábitos desportivos 113 2,02 1,29 

12. O desporto é aborrecido, chato 113 1,79 1,30 

13. Por razões económicas (falta de dinheiro) 113 1,82 1,23 

14. Há poucas pessoas interessadas 113 2,44 1,26 

15. Os horários não são adequados 113 2,97 1,32 

16. Por vergonha dos outros  113 1,86 1,19 

                                                                 
3 Como motivos mais importantes ou que contribuem para que os inquiridos não pratiquem desporto 

escolar, selecionamos todos aqueles que apresentam valor médio superior a 2,7. Foi util izado este valor 
por já se aproximar consideravelmente do valor 3 (concordo). 
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17. Falta de jeito 113 2,14 1,22 

18. As modalidades existentes não são as que mais gosto 113 2,70 1,42 

19. Achas que não és bom a praticar desporto 113 2,16 1,41 

20. Não gostas dos Treinadores/Professores 113 1,87 1,11 

21. Não sabes jogar 113 2,08 1,32 

22. Não gostas de exercício físico 113 1,87 1,24 

23. Tens uma má condição física 113 2,09 1,36 

24. Os amigos também não praticam 113 2,09 1,29 

25. Tem medo de fazer mal 113 1,82 1,20 

26. Tem medo de se magoar 113 1,99 1,31 

27. Falta de informação 113 2,28 2,33 

28. O desporto não trás benefícios 113 1,58 1,03 

29. Por causa da idade 113 2,02 1,42 

30. Por preguiça 113 1,91 1,21 

31. Não gosta do confronto físico 113 1,93 1,28 

32. Porque não gostas de estar em grupo 113 1,79 1,24 

 

A exploração dos dados em função do sexo coloca em evidência que ao 

nível da valorização dos 5 fatores identificados, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os rapazes e as raparigas (Quadro 8). 

 

Quadro 8: Análise comparativa da variável dependente (IMAAD) em função do 

sexo 

 
 

Sexo N Média Desvio Padrão p 

Aversão 

desportiva/Insatisfação 

Masculino 65 1,62 ,70 ,20 

Feminino 48 2,18 ,87  

Estética/Incompetência Masculino 65 1,74 ,97 ,87 

Feminino 48 2,60 1,07  

Falta apoios/Condições Masculino 65 1,96 ,81 ,76 

Feminino 48 2,43 ,85  

Desinteresse pelo esforço 

físico 

Masculino 65 1,96 ,81 ,76 

Feminino 48 2,43 ,85  

Falta de tempo Masculino 65 2,95 ,83 ,71 

Feminino 48 3,15 ,92  

 

No que concerne à análise dos fatores do IMAAD em função do ciclo de 

ensino, como se pode observar no quadro 9 existem diferenças estatisticamente 

significativas nos 5 fatores do em relação ao ciclo de estudos. Com exceção do 

fator “falta de tempo”, são os alunos do 2º ciclo que apresentam valores 

superiores nos vários fatores, apresentando como principais motivos para a não 

prática de DE Estética/Incompetência e Aversão desportiva/Insatisfação. 
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Por sua vez, os alunos do 2º ciclo valorizam mais os fatores 

Estética/Incompetência e Aversão desportiva/Insatisfação. 
 

 

Quadro 9: Análise comparativa da variável dependente (IMAAD) em função 

do ciclo de ensino. 

 
 

Ciclo N Média Desvio Padrão p 

Aversão 

desportiva/Insatisfação 

2ºCiclo 22 2,53 1,20 ,00 

3ºCiclo 91 1,70 ,61  

Estética/Incompetência 2ºCiclo 22 2,71 1,58 ,00 

3ºCiclo 91 1,96 ,90  

Falta apoios/Condições 2ºCiclo 22 2,42 1,18 ,00 

3ºCiclo 91 2,09 ,75  

Desinteresse pelo esforço 

físico 

2ºCiclo 22 2,42 1,18 ,00 

3ºCiclo 91 2,09 ,75  

Falta de tempo 2ºCiclo 22 2,91 1,21 ,01 

3ºCiclo 91 3,07 ,78  

 

4.3.1.7. Conclusão 

Os resultados do estudo permitem concluir que os motivos enunciados 

pelos rapazes e raparigas do agrupamento de escolas em que o estudo foi 

realizado apresentam motivos similares tanto para praticarem desporto escolar 

como para não praticarem.  

No que concerne ao ciclo de estudos, conclui-se que os alunos do 2º ciclo 

praticam mais desporto escolar do que os do 3º ciclo, sendo a “Falta de tempo”, 

“Os horários não são adequados” e “As modalidades existentes não são as que 

mais gosto”, os motivos apresentados pelos alunos do 3º ciclo para não 

praticarem. Fatores estes que são de natureza extrínseca. 

Neste contexto, pode concluir-se que os alunos desta escola consoante 

aumenta o ciclo de estudos tendem a abandonar a prática do desporto escolar, 

não havendo um investimento por parte da escola para motivar e captar a 

atenção dos alunos para a prática do mesmo.  

Para a prática do desporto escolar é necessário um investimento em 

infraestruturas apropriadas, assim como, na educação e formação do elemento 

humano, professores e os demais intervenientes sociais, que é imprescindível 

apostar, para que estes através de boas práticas pedagógicas e da moldagem 

comportamental concorram para a adesão ao desporto escolar e não para as 

desistências. No contexto específico onde o estudo foi realizado, considero que 
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a escola terá de reavaliar as modalidades do desporto escolar, bem como os 

escalões que podem ou não participar visto que é uma escola com muitos alunos 

repetentes. 

Em futuras investigações, sugere-se uma amostra de maior dimensão de 

forma a obter dados que permitam perceber melhor os motivos que levam os 

jovens portugueses a aderir ou não à prática de desporto escolar. 
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5. CONCLUSÃO 

Depois de um ano repleto de novas experiências, é legítimo dizer que levo 

daqui uma “bagagem” com muitas recordações positivas a nível profissional. 

Este foi um ano marcante, resultado de muito trabalho, de novas aprendizagens, 

de decisões e reflexões. Foi um culminar de cinco anos de formação inicial 

direcionados para um só objetivo: Ser Professora de Educação Física. 

O primeiro confronto com a realidade de ensino foi incontestavelmente 

uma experiência inesquecível. Desde o primeiro contato com a turma aos 

momentos de avaliação, às aulas durante o ano, à organização de eventos, aos 

problemas encontrados, à procura de soluções, aos sucessos e insucessos, ao 

contato com os professores e com o NE, todos foram momentos importantes de 

aprendizagem que contribuíram para a edificação da minha identidade 

profissional. 

Hoje, revejo-me numa professora exigente com os alunos e com o 

trabalho, criativa, reflexiva e consciente das dificuldades, tendo sempre no 

horizonte os objetivos da EF. 

Foi também durante esta vivência que tive uma perceção mais clara e 

profunda da pertinência e relevância da disciplina de EF na escola e qual o valor 

que lhe é atribuído. Não havendo tempo suficiente de aula para obter efeitos 

sobre a saúde, esta é uma das disciplinas que mais promove o trabalho em 

equipa, a competição, a cooperação e a liderança, características estas muito 

valorizadas no mercado de trabalho e na própria vida em sociedade. 

Atendendo ao tempo insuficiente para as aulas de EF, esperaria que a 

escola proporcionasse várias atividades relacionadas com o desporto escolar, 

pois assim iria complementar o trabalho da disciplina de EF. Neste sentido, 

considerei pertinente explorar este ponto com a realização do estudo sobre as 

motivações para aderir e não aderir à prática de desporto escolar.  

É de referir que a minha permanência na escola não passou só pelo 

contacto com os alunos, mas também com professores, diretor, funcionários, 

entre outros. Cada um deles teve um papel singular na construção da minha 

identidade como professora. Neste âmbito, Batista e Queirós (2013) salientam a 

importância de colocar os estudantes no espaço real de ensino, ou seja, na 

comunidade educativa da qual fazem parte não só os alunos da turma, mas 
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também os outros professores, os outros alunos, os auxiliares da ação educativa, 

os pais, entre outros. 

 Por último, e não menos importante, considero que este ano de prática 

pedagógica conduziu-me à aquisição de múltiplos conhecimentos, 

nomeadamente ao nível dos conteúdos da EF, da escola, das burocracias, dos 

métodos e estratégias de ensino, da gestão e organização e de relações 

interpessoais. No entanto, apesar de ter conseguido aprender e reter 

conhecimentos é um processo inacabado, sujeito a inúmeras iterações que 

incorporam os resultados obtidos. Assim, na medida do possível, pretendo 

continuar a investir na minha formação com o objetivo de acompanhar a 

evolução do conhecimento específico e transformar o desconhecido e incerto em 

novas aprendizagens, em algo útil e vantajoso para mim, como pessoa e como 

profissional. 
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