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RESUMO 
 

 

O ano de estágio é uma parte integrante e inquestionável no processo de 

formação dos estudantes e reflete-se num ano de concretização e o relatório 

surge como testemunho das experiências vividas e como mote de apoio e 

reflexão acerca das mesmas. Concretizado numa Escola pública, num núcleo 

constituído por três elementos, a minha prática pedagógica centrou-se sob a 

lecionação a três turmas: dois 9º anos e um 5º ano, bem como sob o 

acompanhamento de uma direção de turma e de uma equipa de desporto 

escolar. Na construção deste relatório de estágio procurei retratar as minhas 

vivencias mais marcantes que me levaram à configuração da minha identidade 

profissional. Estruturei-o em cinco capítulos, onde possui uma narrativa na 

descrição dos principais episódios deste ano de formação e desenvolvimento. 

Ainda assim, está repartido em três dimensões. Uma mais pessoal e descritiva 

do contexto de estágio, outra mais concretizante, onde estão espelhadas as 

minhas aventuras e desafios da prática pedagógica das quais destaco as rotinas 

e o controlo da turma, a instrução e feedback. E, por último, uma parte que 

pretende demonstrar a importância do envolvimento na comunidade da Escola. 

Como complemento, surge o estudo de investigação que me permitiu clarificar 

dúvidas que surgiram ao longo do acompanhamento do desporto escolar. O 

relatório de estágio pretende transparecer o crescimento, a evolução e a 

experiência de uma estudante-estagiária, através do relato de uma identidade 

que agora se afigura mais consciente, mais crítica, mais responsável, mais 

autónoma e acima de tudo, mais reflexiva de alguém que ambicionou, mais que 

tudo, ser Professora de educação física. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissional, Rotinas e Controlo da Turma, 

Instrução e Feedback, Desporto Escolar.  
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ABSTRACT 
 

 

 

The year of Internship is an integral and unquestionable part of the training 

process of the students and is reflected in a year of implementation and the report 

is a testimony of the experiences and a source of support and reflection on them. 

Implemented in a public School, in a nucleus made up of three elements, my 

pedagogical practice was centered under the teaching of three classes: two 9th 

years and a fifth year, as well as under the supervision of a group direction and 

a sports team school. In the construction of this internship report I tried to portray 

my most outstanding experiences that led me to the configuration of my 

professional identity. I structured it in five chapters, where it has a narrative in the 

description of the main episodes of this year of formation and development. Yet 

it is divided into three dimensions. A more personal and descriptive of the context 

of the stage, another more concrete, where my adventures and challenges of 

pedagogical practice are mirrored, from which I highlight the routines and the 

control of the class, the instruction and feedback. And finally, a part that wants to 

demonstrate the importance of involvement in the school community. As a 

complement, a research study emerges that has allowed me to clarify doubts that 

have arisen during the monitoring of school sports. The internship report aims to 

show the growth, evolution and experience of a student-trainee through the 

reporting of an identity that now appears more conscious, more critical, more 

responsible, more autonomous and above all, more reflective of someone who 

wanted, more than anything, to be a physical education teacher. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Professional Internship, Class Routines and Control, Instruction 

and Feedback, School Sports. 
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1. Introdução 
 

Este documento diz respeito ao Relatório de Estágio Profissional (REP) e 

foi concebido no âmbito do Estágio Profissional (EP), inserido no plano de 

estudos do Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

Portugal oferece uma formação pedagógica distinta na sua vertente 

prática ao incluir o estágio com responsabilização pela docência nas escolas. 

Assim, o EP surge como o evento culminante da nossa formação inicial enquanto 

futuros professores cujo objetivo será a inserção no mercado. Segundo Nóvoa 

(2009), esta etapa deve considerar três eixo importantes: a pessoa do professor 

e a sua experiência; a profissão e seus saberes e a escola e seus projetos. 

Afirma ainda qua a formação não se constrói por acumulação de graus e 

conhecimentos académicos, mas sim através de um trabalho reflexivo e crítico 

sobre as práticas. Por este motivo se torna muito importante a experiência 

profissional na formação inicial dos professores (Nóvoa, 2009). 

Para proporcionar esta experiência aos seus estudantes a FADEUP 

providência um projeto de formação que contempla um EP assente no modelo 

de prática reflexiva (Larrivee, 2008; Schõn, 1992) que se resume a um ano de 

prática pedagógica em contexto escolar real, onde o estudante-estagiário se 

encontra inserido  num núcleo constituído por mais dois ou três estudantes-

estagiários, que são orientados diariamente por um Professor Cooperante (PC) 

destacado na escola e por um Professor Orientador (PO) da instituição de ensino 

superior pertencente. 

É de referir que o contexto real no qual decorreu a minha prática 

pedagógica teve lugar numa Escola pública, estando todo o processo 

amplamente apoiado e supervisionado pela PC da Escola e pela PO da 

faculdade. 

 A prática de ensino e a formação de professores são temas atuais no 

universo da educação. Pedagogia e didática são conceitos fundamentais e 

noções complementares na iniciação da atividade docente. A pedagogia surge 

de forma inevitável neste contexto a partir do momento em que é definida como 
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“ciência da educação” e, posteriormente, como um “conjunto de conhecimentos 

sistemáticos sobre o fenómeno educativo”. A didática destaca-se pelo seu objeto 

de estudo que são as técnicas de ensino, tendo como elementos fundamentais 

o educando, o professor, os objetivos, os conteúdos e os métodos1. Assim, 

constituído por estas dimensões, o EP constitui-se como um período ótimo para 

o estudante-estagiário mobilizar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

seu processo de formação e assumir o objetivo de ser descobridor de si próprio 

enquanto professor. 

O presente documento, intitulado “Uma caminhada na luz do saber – A 

partilha do passado, um sentido no presente, um amanhã construído” constitui-

se como uma união de tudo aquilo que foi vivido no contexto de Estágio, desde 

ideias, memórias, pensamentos e auto narrativas reflexivas acerca das aulas e 

atividades desenvolvidas ao longo do ano que mais de destacaram no meu 

processo de formação.  

É um relatório que transcreve aquilo que foi vivido. As minhas dificuldades 

e os meus sucessos, onde acima de tudo, pretendo exaltar os sentimentos 

expressados ao longo do ano.  

No que diz respeito à sua organização, este relatório está dividido em seis 

capítulos estruturados da seguinte forma: 1- Introdução; 2- Enquadramento 

Pessoal, no qual realizo a minha caraterização pessoal, indo ao encontro das 

razões que me levaram a optar por este caminho formativo e a fazer as escolhas 

que me trouxeram até ao Desporto e à docência. Neste capítulo refiro ainda as 

expetativas para o ano de estágio. 3- Enquadramento do Estágio profissional, 

que tem como objetivo enquadrar a prática pedagógica e o EP propriamente dito, 

do ponto de vista legal, institucional e funcional, caraterizando o contexto em que 

decorreu a minha prática pedagógica de ensino supervisionada. Neste capítulo, 

consiste ainda um espaço dedicado ao núcleo de estágio, às turmas que me 

foram atribuídas e ao grupo de educação física (EF). 4-Organização e Gestão 

do Ensino e Aprendizagem, que começa por ilustrar a conceção de ensino e, de 

seguida, a minha análise sobre o programa nacional de EF e os documentos da 

Escola. O planeamento e a realização fazem parte deste capítulo e são parte 

fundamental deste relatório. Este último pretende descrever, de forma reflexiva, 

                                                           
1 Textos de apoio da unidade curricular de Didática Geral do Desporto 



3 
 

aquele que foi o meu trabalho, com base nas três áreas de desempenho 

comtempladas nas Normas Orientadoras do Estágio profissional 2 , sendo elas a 

Área 1- organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; a Área 2- 

Participação na Escola e Relações com a Comunidade e a Área 3- 

Desenvolvimento Profissional. 5- Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade, reflete todo o meu envolvimento na Escola e as atividades que 

desenvolvi ao longo do ano. Para além disso, reflete a minha experiência no que 

diz respeito ao Desporto Escolar (DE) e direção de Turma (DT). Por fim, o 6- 

Desenvolvimento Profissional, diz respeito ao estudo intitulado “Motivação para 

a Prática e não Prática no Desporto Escolar”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Matos, Z. (2016-2017), Normas orientadores do Estágio Profissional do ciclo de Estudos 
conducente ao Grau de Mestre em Ensino da Educação Física Nos Ensinos Básico e Secundário 
da FADEUP. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

Desde muito cedo tive uma relação muito próxima com o exercício físico 

e com o desporto. Quando era criança tive muito contato com o desporto porque 

os meus tios e o meu pai jogavam futebol no clube da terra e eu brincava muito 

com eles. Este contato, ainda que, muito prematuro fez-me gostar de praticar 

desporto, conhecer mais modalidades e envolver-me no mundo desportivo. 

Estas experiências conduziram-se, mais tarde, a praticar atletismo porque tinha 

muitas apetências para a modalidade, participando em provas regionais, provas 

distritais e em corridas do 25 de abril. Apesar de gostar daquilo que fazia não me 

sentia totalmente realizada porque me sentia muito só nos treinos, nas 

competições e, portanto, aos 9 anos optei por sair do atletismo e praticar andebol 

federado, no colégio de gaia. Abandonei a modalidade apenas no ano passado. 

Esta pratica mais organizada e planeada teve um impacto enorme na minha vida 

pessoal, porque tinha treinos todos os dias e competia aos fins de semana. A 

disciplina e a organização começaram a fazer parte do meu dia-a-dia, pois não 

era fácil conciliar a escola com a prática regular. Conhecer os processos 

envolventes do meio desportivo fez-me entender que cada modalidade tinha os 

seus propósitos e benefícios que podíamos transferir para o nosso quotidiano. 

Não passei apenas a jogar andebol federado, passei a fazer parte de um 

“mundo” que me despertava muitas curiosidades e que me proporcionava 

experiências enriquecedoras, tanto a nível social como pessoal. Estas 

experiências desportivas tiveram um peso enorme na escolha da vertente 

profissional e desde muito pequena soube qual o caminho que iria seguir, por 

isso desejei e consegui entrar no curso de animação e gestão desportiva no 

colégio de gaia. Nesta instituição aprofundei o conhecimento adquirido durante 

a minha pratica desportiva e tive uma formação especializada para a área que 

pretendia seguir. Aprendi um pouco do que era ser professora, as caraterísticas 

que um professor deve possuir, os conteúdos das modalidades, como planear, 

como avaliar, etc. Já no último ano de secundário, tive de realizar um estágio na 

qual optei por treinar uma equipa de andebol, nomeadamente a equipa feminina 

do colégio de gaia do escalão de infantis e minis e, também, lecionei aulas de 

educação física (EF) ao 2º e 3º ano de escolaridade no colégio. As turmas que 
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me foram atribuídas foram cedidas por professores do colégio e eram esses 

mesmos professores que me acompanhavam e observavam as aulas que 

lecionava. No entanto, apesar de seres os professores a acompanharem-me o 

meu orientador de estágio era informado semanalmente sobre o meu 

desenvolvimento.  

Este primeiro contato com a lecionação foi muito positivo porque percebi 

que lecionar aulas não é apenas mandar os alunos correr ou rematarem à baliza. 

Lecionar é ensinar todas as particularidades das modalidades e da cultura 

desportiva. Nesta experiência, saber lidar com as diferentes personalidade e 

desempenhos dos diferentes alunos da turma foi o maior desafio que senti, 

porque cada um apresentava respostas distintas aos meus estímulos e sentia 

que tinham de corresponder a cada um para que houvesse evolução e 

aprendizagem. Para lecionar tive que adotar uma postura mais séria porque os 

alunos apenas queriam “brincar” e o objetivo era que aprendessem a jogar. A 

motivação deles era notória o que facilitava o planeamento das aulas e a 

dinâmica das mesmas. Contudo, hoje reconheço que nessa experiência não dei 

muita importância à atuação dos alunos para as aulas, pois estava focada em 

controlar a turma e nas tarefas propostas para a aprendizagem. Atualmente, sei 

que a motivação para as aulas de educação física tem de ser valorizada e 

trabalhados pelos professores junto dos alunos, pois à medida que crescem, esta 

tende a diminuir. Esta ideia é corroborada por Folgar et al. (2014) que refere que 

algumas investigações comprovaram que a prática de exercício físico diminui 

com a idade. 

 Relativamente aos treinos tive de adotar uma postura completamente 

diferente das aulas porque o ambiente/contexto era bastante diferente, assim 

como os objetivos. Ou seja, nos treinos adotei uma postura mais descontraída 

porque todas as atletas estavam lá porque gostavam e todas queriam trabalhar 

para a vitória, empenhando-se bastante nas tarefas propostas. Estas foram duas 

realidades vividas em simultâneo, mas completamente opostas no sentido das 

experiências e aprendizagens adquiridas.  

Já no ensino superior, frequentei o Instituto Universitário da Maia onde 

aprendi muito sobre o que é ser Professor de EF. Nesta instituição vivi três anos 

magníficos ao nível da aprendizagem e mesmo ao nível do autoconhecimento. 

Descobri em mim uma pessoa paciente, extrovertida, organizada, persistente 
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nos objetivos e foram estas caraterísticas que tentei e ainda tento transferir para 

a minha vida profissional, para que o trabalho seja mais facilitado e me faça sentir 

bem. Por gostar daquilo que faço é que o realizo com um sorriso na cara e me 

dedico em aprofundar o conhecimento para ser melhor Professora!  

Durante os 3 anos de licenciatura ainda exerci a função de treinadora de 

andebol e arbitra até iniciar o estágio. Este último foi vivenciado de forma 

diferente das experiências já mencionadas, pois permitiu-me perceber melhor o 

outro lado do desporto, orientado pelas regras, pela disciplina, pela ética e com 

uma cultura muito rica. Esta prática complementou o conhecimento na forma de 

explicar aos alunos a cultura desportiva e, principalmente o modo como devem 

exercer a função de árbitros nas aulas de educação física. 

Todas estas experiências deixaram o seu marco e contribuíram para me 

tornar numa profissional de desporto ainda mais competente. 

 

2.1. Expetativas em relação ao Estágio Profissional 

 

A profissão de docente foi algo que sempre desejei, por isso mesmo, vi o 

EP como a última etapa para concluir um percurso formativo, que hoje me 

permite concretizar o meu sonho: Ser Professora de EF.  

Este foi um ano muito trabalhoso porque planeamos o processo de ensino, 

lecionamos as aulas, realizamos as avaliações, fizemos reflexões acerca das 

aulas lecionadas e das aulas observadas, acompanhamos um diretor de turma, 

o desporto escolar e participamos em diferentes atividades realizadas no âmbito 

do grupo de EF e da Escola. Apesar de já ter tido alguma experiência em 

lecionar, esta prática foi mais “real” porque tive à minha responsabilidade alunos, 

a quem precisava de ensinar e avaliar durante um ano letivo inteiro, quer ao nível 

motor, como cognitivo, cultural e social.  

 Apesar de não conhecer o meio da escola e os profissionais previa ter 

todo o apoio necessário, tal como aconteceu ao longo do EP. Durante este 

processo esperava conseguir aprender o mais possível através da partilha de 

experiências e informações com professores mais experientes, assim como 

através dos meus erros, que depois de analisados me permitiram cimentar as 

minhas capacidades para desempenhar melhor a função de professora, 
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conseguindo dar respostas às necessidades e aos desafios desta profissão. A 

capacidade da PC e da PO, de me levarem a refletir sobre as minhas ações, e o 

diálogo com o núcleo de estágio (NE) contribuíram para os objetivos fossem 

alcançados.  

O facto de conhecer um dos elementos do NE há quatro anos e o outro 

há um ano facilitou o espírito de entre ajuda, a dinâmica e a coordenação 

necessária para um trabalho coletivo. 

Relativamente à realidade escolar, encontrei um contexto bem diferente 

do que imaginei, pois apesar de estar à espera de me confrontar com algumas 

disparidades, principalmente ao nível das pessoas, tive que me confrontar com 

alunos muito diferentes, como por exemplo, alunos com necessidades 

educativas especiais, tendo que me adaptar a cada um para criar um bom clima 

de aula, uma boa interação entre professor-aluno e um clima de abertura e 

partilha de ideias entre mim e eles. Na verdade, esperava que estes tivessem 

mais motivação e autonomia nas aulas de educação física, facilitando a 

implementação de diferentes estratégias e modelos de ensino, o que não 

aconteceu. 

Quanto à PC, a exigência fez com que melhorasse muito a minha forma 

de trabalhar e a partilha de experiências foi importante para a minha evolução. 

Já a Orientadora de estágio transmitiu inicialmente uma mensagem importante, 

reforçando a ideia de que devia viver o EP na sua plenitude, com prazer e 

dedicação, apesar das exigências que nos seriam colocadas. Esta mensagem 

mudou a minha maneira de estar e trabalhar. Apesar de não estar diariamente 

na escola senti sempre que podia, a qualquer momento, tirar as dúvidas que 

estavam a surgir sendo, também, uma pessoa fundamental no meu processo de 

estágio e na elaboração do REP. 
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3. Enquadramento do Estágio Profissional  

 

3.1. Entendimento do estágio profissional 

 

Segundo as Normas Orientadoras do Estágio Profissional3 “A PES 

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

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o conhecimento 

no espaço escolar. O projeto de formação tem como objetivo a formação do 

professor profissional, promotor de um ensino de qualidade. Um professor 

reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em consonância com os 

critérios do profissionalismo docente e o conjunto das funções docentes entre as 

quais sobressaem funções letivas, de organização e gestão, investigativas e de 

cooperação.”, ou seja, o estágio é uma experiência de ensino em contexto real 

muito importante na formação inicial de professores, sendo uma etapa em que 

temos de “dominar” os conhecimentos que fomos adquirindo, ao longo da 

formação inicial, para os ajustar aos processo de ensino dos nossos alunos. Os 

nossos conhecimentos têm de ser profundos, para nesta etapa da formação 

saber o que estamos a lecionar (dominar os conteúdos) e saber que a partir do 

momento em que nos é atribuída uma turma. A aprendizagem dos alunos é 

responsabilidade nossa. Além disso, o EP é enriquecedor porque oferece aos 

estagiários a oportunidade de emergirem na cultura escolar nas suas mais 

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

costumes e práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir da Escola 

(Batista et al., 2015). E, como refere Rolim (2015), o E deve ser um lugar de 

liberdade quer de atuação quer de ação e de realização plena, sendo um 

processo marcado pelo desenvolvimento e pertença do estagiário a um grupo 

profissional. 

 

                                                           
3 Matos, Z. (2016-2017), Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
da FADEUP. 
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3.2. O papel do professor na escola 

 

“Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua 

produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender” 

Paulo Freire 

 

A profissão de professor é das mais exigentes, sendo que detém três 

tarefas fundamentais: ensinar a ver; ensinar a pensar e ensinar a falar e a 

escrever (formas de trabalhar, pensamentos e ideias).4 Assim, este profissional 

precisa de acreditar nas possibilidades das pessoas se transformarem, usar a 

racionalidade e transmitir essa capacidade aos alunos. Os valores e princípios 

que são incutidos pelos professores é mais que um projeto de domínio das 

habilidades desportivas e de desenvolvimento físico, é um projeto de educação 

integral dos alunos, de educação ética e cívica. Ao professor cabe, portanto, 

possuir critérios de profissionalismo e sobretudo, certas competências, 

conhecimento constituído por “técnicas, linguagens, valores e destrezas que 

formam a "cultura profissional", possuir autonomia profissional, “(…) para tomar 

e pôr em prática decisões responsáveis, o que implica a liberdade para escolher 

de forma criteriosa e fundamentada entre as alternativas possíveis numa 

determinada situação”, possuir sentido de pertença e identidade profissional, 

sendo um membro ativo quer na escola quer na sociedade participando, por isso, 

em reuniões, assembleias, entre outras atividade e, possuir abertura à inovação, 

isto é, capacidade de adaptação às novas mudanças e tecnologias.  

 

3.3. Contexto legal 

 

De acordo com o Regulamento da Unidade Curricular5, o EP é uma 

unidade curricular do 2º ano do ciclo de estudos no que concerne ao Mestrado 

                                                           
4 Textos de apoio da unidade curricular Desenvolvimento Curricular em Educação Física da 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (2015-2016) 
5 Matos, Z. (2016-2017), Regulamento da Unidade Curricular de Estágio Profissional do Ciclo de 
Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de educação Física nos Ensinos Básico e 
Secundário da FADEUP. 
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de Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, e decorre das 

orientações legais, nomeadamente do Decreto-Lei nº 344/89, de 11 de outubro, 

e as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 79/2014 de 14 de maio. Este 

tem em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do 

Porto e o Regulamento dos Segundos Ciclos da FADEUP. 

O EP é composto pela PES e pelo REP. A PES tem como objetivo a 

inclusão dos estudantes na vida profissional de forma gradual e orientada em 

contexto real, desenvolvendo competências profissionais de modo a responder 

futuramente aos desafios encontrados. Esta está organizada segundo o Perfil 

Geral de desempenho do Educador e do Professor, que abrange o Decreto-Lei 

nº 240/2001 de 17 de agosto, em três áreas de desempenho, nomeadamente a 

área de organização e gestão do ensino e da aprendizagem, a área da 

participação na escola/agrupamento de escolas e relação com a comunidade e 

a área do desenvolvimento profissional. O EP divide-se em três áreas de 

aplicação, nomeadamente na área 1 (organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem) em que devemos lecionar todas as aulas das turmas atribuídas 

(residentes e complementares) pelo PC, elaborar os documentos para os três 

níveis de planeamento (anual, unidade temática e aula), elaborar planos de 

observação sistemática e realizar as respetivas observações, elaborar a reflexão 

final escrita de cada aula e das unidades didáticas, do plano anual e das 

observações realizadas, participar nos conselhos da turma residente, nas 

reuniões do departamento curricular e do grupo disciplinar; na área 2 ( 

participação na Escola e relações com a comunidade) em que devemos 

participar nas atividades comtempladas no plano educativo do departamento 

curricular e do NE, promover pelo menos uma ação, no âmbito das atividades 

desportivas, recolher e organizar a informação relativa à função de diretor de 

turma, participar nos conselhos da turma e recolher e organizar a informação 

relativa ao DE, acompanhar o DE; na área 3 elaborar o projeto de formação 

inicial, participar em ações de formação, participar nas sessões organizadas pela 

unidade curricular de EP, elaborar atas e outros documentos da participação na 

Escola e elaborar o relatório de EP. 

 Relativamente ao REP, este deve reger-se pelas Normas e Orientações 

para a Redação e Apresentação de Dissertações e Relatórios da FADEUP. 
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3.4. Contexto institucional e funcional da Escola cooperante 

 

3.4.1. A Escola como palco  

 

Segundo Dessen e Polonia (2007, p. 26) “a escola é uma instituição 

social” porque tem como objetivo promover a aprendizagem e efetivar o 

desenvolvimento das funções sociais, reforçadas durante os intervalos das 

aulas. Esta é uma instituição em que são priorizadas as atividades educativas 

formais, “sendo identificada como um espaço de desenvolvimento e 

aprendizagem (…)”, ou seja, esta “deve considerar os padrões relacionais, 

aspetos culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos que estão presentes 

nas interações e relações entre os diferentes segmentos” da Escola (Dessen & 

Polonia, 2007, p. 27). 

Também Farias (2015) diz que a escola tem um papel importante de 

socialização, dividindo com a família a missão de transmissor de cultura e 

valores humanos e, por isso, “a vida organizacional da escola não deve ser vista 

de forma “mecânica”: todos devem ser convidados e incentivados a participar no 

processo educativo” (Farias, 2015, p. 2). Um dos objetivos da escola é a 

formação da pessoa, “por meio de uma Educação voltada para o 

desenvolvimento da autonomia intelectual, do fortalecimento do pensamento 

crítico e do comportamento ético (…)”(Farias, 2015, p. 2). Outro objetivo da 

escola é a aprendizagem, dos alunos, em que os professores trabalham para 

levar os alunos ao expoente máximo das suas competências (Farias, 2015). Para 

isso, o professor respeita e guia-se pelo conhecimento específico da sua 

profissão e precisa respeitar a cultura escolar onde se insere, que se rege pelo 

próprio contexto social e pelo Sistema Educativo (Carvalho, 2006). 

 

 

3.4.2. A escola Cooperante 

 

A escola onde realizei o EP foi criada em 1988/1989, com uma primeira 

designação. O ano de 2000 foi o ano em que a escola cooperante passou a ter 
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um patrono (dia da Escola). Assim, através do Despacho nº 754/2000 (2ª série) 

publicado no Diário da República nº8 de 11 de janeiro, a Escola cooperante 

passou a ter outra designação, ainda hoje utilizada. 

A escola cooperante oferece o 3º ciclo (7º, 8º e 9º ano), ensino secundário 

com os Cursos de Línguas e Humanidades e Ciências e Tecnologias, Cursos 

Profissionais de Turismo e Gestão e Programação do Sistema Informático e 

Curso Vocacional e EFAS (escola de formação de adultos). 

A escola cooperante possui, ainda, clubes e oficinas que proporcionam 

aos alunos oportunidades de valorização pessoal e de ocupação plena dos seus 

tempos escolares, constituindo dispositivos de consolidação e de 

enriquecimento das aprendizagens curriculares, ao mesmo tempo que se 

assumem como formas de educação para uma cidadania mais informada e 

participativa. As oficinas e clubes proporcionados pela escola são: Oficina de 

Leitura, Oficinas de Oralidade (Inglês/Alemão), Oficina de Artes aplicadas, 

Oficina de Reciclagem, Clube Europeu, Clube de Jardinagem, Clube de xadrez, 

Clube de Ténis de Mesa e Oficina de Dinamização Desportiva. 

Relativamente aos recursos humanos, possui quatro departamentos, 

nomeadamente o departamento de ciências, o departamento de línguas, o 

departamento de expressões e o departamento de ciências sociais. No primeiro 

há nove professores de matemática, seis docentes de biologia e geologia, seis 

professores de física e química e sete de informática. No segundo departamento 

há treze professores de português, um de francês, cinco de inglês e um de 

espanhol. No terceiro departamento há nove professores de educação física, 

três de educação visual, três de educação tecnológica e duas professoras de 

ensino especial. Por último, no quarto há um professor de EMRC, cinco de 

geografia, sete de história e dois de filosofia que pertencem às áreas sociais. 

Existe ainda uma Psicóloga na escola. 

 A escola cooperante tem quatro blocos com salas e ainda um bloco que 

contém a biblioteca, a reprografia, a direção e a sala dos professores. A 

papelaria, o bar, a cantina e a sala da associação de estudantes situam-se num 

bloco à parte.  

 No que diz respeito às instalações desportivas, possui um pavilhão, um 

espaço exterior que inclui dois campos de basquetebol, uma pista de atletismo 

e uma caixa de areia. Nestes espaços as condições para lecionar as aulas não 
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foram as melhores, pois quando lecionava dentro do pavilhão só tinha apenas 

1/3 de campo e, além disso, tinha mais duas turmas ao lado o que dificultava 

muito os momentos de instrução devido às condições acústicas. Estas 

dificuldades foram colmatadas com diferentes estratégias, nomeadamente no 

momento da instrução em que apenas instruía a pequenos grupos para que a 

informação fosse corretamente percebi. Outra estratégia utilizada foi a utilização 

da demonstração quer por vídeo quer por um aluno “modelo”.  

 Quando lecionava as aulas no espaço exterior, estas eram mais 

dinâmicas e os alunos estavam mais tranquilos, facilitando o controlo da turma 

e aumentando o empenhamento motor, porque conseguia que a instrução, a 

organização e as transições fossem menos demoradas. O espaço era apenas 

utilizado para a minha aula o que facilitava o planeamento das aulas e a 

organização da turma. O material era razoavelmente bom, à exceção da 

modalidade de futebol, quando lecionava as aulas no espaço exterior, isto 

porque inicialmente havia doze bolas de futebol para o espaço exterior, mas no 

terceiro período ficamos apenas com quatro bolas para lecionar a unidade 

didática o que dificultou um pouco a gestão do material pelo número de alunos.  

Para superar as dificuldades que encontrei tive que planificar exercícios em que 

o jogo reduzido era fundamental sendo que a competição era o “ingrediente” 

principal para que a rotatividade fosse realizada e, assim os alunos pudessem 

estar em empenhamento motor, atingindo, também, os objetivos propostos para 

as aulas. 
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3.4.3. “A Primeira Impressão” da Escola cooperante  

 

A primeira visita à escola cooperante foi um pouco turbulenta. Após ter 

conhecimento da escola em que tinha ficado colocada decidi dirigir-me à mesma, 

apresentar-me e procurar algumas informações acerca do início das aulas e do 

(a) professor (a) que me ia acompanhar/orientar no EP. A receção não foi muito 

calorosa porque a primeira informação que recebi foi que naquela escola, este 

ano, não iam receber estagiários e o meu pensamento foi “fiquei colocada numa 

escola em que não vão acolher estagiários”.  A primeira reação foi ligar para a 

PC, contato este disponibilizado pelo diretor da escola para esclarecer este 

episódio, e perguntar realmente se ia estagiar naquela escola. Esta prontificou-

se logo a esclarecer a situação e a tranquilizar-me porque a escola ia receber 

estagiários. Naquele momento fiquei aliviada e lembro-me de comunicar logo 

com os meus colegas do núcleo e informar-lhes que realmente íamos estagiar 

naquela escola. 

Figura 1- Planta de escola cooperante 
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Conclusão: Uma das primeiras “fotografias” da escola foi tirada logo no 

primeiro encontro, isto é, a inexistência de comunicação entre os intervenientes 

da escola era evidente e pela receção sabia que provavelmente nós, estagiários, 

íamos ser recebidos com alguma recetividade.  

 

3.4.4. A escolha das turmas 
 

Após a análise de todos os documentos e após a atribuição do horário à 

PC verificamos que apenas havia turmas do 9º ano e do 12º ano. A PC referiu 

que devíamos ficar com as turmas do 9º ano e a escolha da turma por cada um 

recaiu sobre nós, ou seja, após ter sido definido que eram turmas do 9º ano, nós 

podíamos escolher a nossa turma e foi o que fizemos. Eu olhei para o horário e 

a primeira turma que vi foi a que escolhi e o mesmo se passou com os meus 

colegas. As turmas estavam atribuídas, mas faltava definir a turma partilhada e 

como a PC era diretora de turma do 9º C então decidimos que aquela ia ser a 

nossa turma partilhada. Cada um de nós ia ter uma aula de cem minutos e uma 

aula de cinquenta minutos, sem contabilizar a turma partilhada.  

Relativamente à turma partilhada a PC decidiu, este ano, que nós os três 

íamos lecionar as aulas em conjunto, ou seja, durante todo o ano nós íamos 

estar presentes em todas as aulas e lecionar em conjunto, basicamente como 

aconteceu no primeiro ano do mestrado de ensino em que um grupo lecionava 

as aulas. Não era uma experiência nova para nós e como já nos conhecíamos, 

também, pensamos que era uma boa solução e mais uma experiência a relatar 

futuramente. Como apenas tínhamos o 3º ciclo, ficou definido que no 2º período 

iríamos lecionar na escola de cima uma unidade didática ao 2º ciclo de ensino.  

 Relativamente às decisões relacionadas com o DE a PC referiu que 

haviam três modalidades, nomeadamente o ténis de mesa, corfebol e badminton 

que podíamos estar inseridos, mas indicou-nos que o corfebol ia ser a mais 

adequada visto que a relação com os professores das outras modalidades não 

era a melhor. Esta decisão agradou-nos porque não conhecíamos 

profundamente a modalidade e era uma oportunidade de adquirirmos, mas 

conhecimento sobre uma matéria que não dominávamos. 
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Quando chegou o 2º período, tivemos uma reunião com a Professora da 

escola de cima que nos indicou quais as turmas que poderíamos escolher. A 

decisão ou a escolha teve de ser realizada de acordo com o nosso horário 

porque não podíamos interferir com as aulas da escola de baixo e pelo menos 

um colega nossa tinha de assistir à nossa aula. Só havia uma solução que era 

eu ficar com o 5º A e os meus colegas dividirem a turma do 5ºC dando cada um 

uma unidade didática diferente. No momento em que ia lecionar ao 5º ano eles 

iam abordar o futebol, logo eu fiquei com essa unidade didática. Era uma 

modalidade que gosto e sabia que à partida ia ter mais dificuldade em motivar 

as meninas do que os meninos. Mais uma vez a distribuição das aulas era sobre 

três blocos, um bloco de quarenta e cinco minutos e os restantes eram seguidos 

sendo uma aula de noventa minutos.  

Com este acréscimo de aulas no 2º período vieram uma série de 

responsabilidades, mas que me fizeram crescer e evoluir de uma forma intensa 

e profunda em todas as vertentes. 

 

 

3.4.5. Grupo de EF 

 

Segundo o artigo 66º da secção II do Regulamento Interno6 , as áreas 

disciplinares representam grupos disciplinares e estes devem propor medidas 

nos domínios da orientação, acompanhamento e avaliação dos alunos, 

selecionar modelos pedagógicos, métodos de ensino e de avaliação e materiais 

de ensino/aprendizagem coerentes com o PEE e adequados à variedade dos 

interesses e capacidades dos alunos, planificar e gerir os programas curriculares 

e as atividades letivas, coordenar, acompanhar e avaliar as atividades 

desenvolvidas ao nível das turmas, diagnosticar dificuldades e propor estratégias 

de remediação, definir os critérios de avaliação, apresentar propostas para a 

elaboração do plano anual de atividades, elaborar e aplicar medidas de reforço 

no domínio das didáticas específicas das disciplinas, elaborar critérios de 

avaliação, matrizes, provas de avaliação e exames a nível de escola e apreciar 

e propor a seleção dos manuais escolares das disciplinas. 

                                                           
6 Regulamento Interno da Escola Cooperante (2014/2017) 
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Na escola, o grupo de EF é constituído por 9 professores e reúne 

ordinariamente pelo menos duas vezes por período. Uma após as avaliações 

finais e outra após as reuniões intercalares salvaguardando ainda outros 

momentos para a resolução de aspetos pontuais.  

O ponto alto do grupo apresenta-se no dia do Patrono e Dia D, onde é 

exibido todo o seu trabalho a todos os visitantes, bem como aos elementos da 

comunidade educativa. 

Ao longo do ano tive a oportunidade de viver na íntegra as atividades 

deste grupo compreendendo agora toda a sua lógica e dinâmica de 

funcionamento. Foi gradual a nossa participação nos hábitos diários de 

convivência do mesmo, quer no bar durante os intervalos ou na sala dos 

professores, locais privilegiados para o diálogo e troca de ideias entre todos bem 

como para o contato com os alunos. 

É de salientar a união sentida nos momentos mais difíceis e o espirito 

cooperativo e de equipa que está sobre este grupo de pessoas cuja a sua paixão 

é o Desporto. A partilha de ideias e estratégias bem como a discussão e reflexão 

são elementos diariamente presentes nas conversas casuais, de corredor, de fila 

de espera ou intervalo. Vivem em comunidade e defendes a EF com uma entrega 

e dedicação inigualável. 

 

3.4.6. Núcleo de Estágio 
 

O NE é uma partilha entre os intervenientes. Num total de três elementos, 

dos quais dois do sexo masculino e um do sexo feminino, partilhamos dúvidas, 

pensamentos, bons e maus momentos. É neste grupo que temos a possibilidade 

de crescer, de ajudar e ser ajudado. Sendo três elementos, tornamo-nos num 

só. É impressionante a dedicação e o tempo que depositamos uns nos outros, 

no estágio, nos alunos, …, mas valeu a pena. Desde o primeiro dia que 

observamos todas as aulas uns dos outros, foram horas e horas, dias e dias que 

passamos juntos na escola. Sempre que tinha uma dúvida, essa era discutido 

com eles e sempre que precisava de melhorar, eles foram críticos ao ponto de 

me ajudarem a evoluir. Todos os momentos passados em convívio após as aulas 

era de aprendizagem, pois era um espaço onde refletíamos e discutíamos aquilo 

que tinha sido bom e que podíamos melhorar, partilhar novas estratégias, ideias 
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e sugestões. Sempre juntos, sempre com o mesmo objetivo: melhorar a nossa 

intervenção a favor do processo ensino e aprendizagem. 

Sei que a saudade vai começar quando acabar este ciclo, mas sei que 

ganhei dois amigos e companheiros para a vida. 

 

3.4.7. Os meus alunos 

 

As turmas foram divididas pelos estagiários, no início do ano letivo. 

Coube-me a mim uma turma de 9º ano, como turma residente, e uma turma de 

9º ano como turma partilhada. Ainda assim, tive o privilégio de no 2º período 

lecionar ao 5º ano, o que foi uma experiência espetacular e única. 

A minha turma residente era constituída por 8 elementos do sexo feminino 

e 13 do sexo masculino, sendo no total de 21 alunos. Esta turma continha, ainda, 

duas alunas com necessidades educativas especiais que me colocaram à prova 

todas as aulas.  Esta turma tinha duas alunas com necessidades educativas 

especiais o que teve um cuidado especial pela minha parte. Os rapazes eram 

quase todos praticantes de futebol, sendo que as raparigas eram mais 

sedentárias.  

Cada um, com a sua singularidade, teve algo para me dar e penso que a 

minha resposta foi quase sempre adequada às necessidades de cada um. As 

alunas com necessidade educativas especiais levaram-me a uma aprendizagem 

constante e foi muito enriquecedor lidar com as dificuldades que cada uma 

apresentava, tanto a nível cognitivo como social. 

Relativamente aos alunos do 5º ano, a experiência foi completamente 

diferente pois a abordagem era diferente devido à faixa etária. Alunos 

carinhosos, simpáticos e que respeitavam as regras impostas por mim, o que 

facilitou a minha lecionação e aprendizagem dos mesmos. 

Foram os primeiros e vão ficar sempre na minha memória. 
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4. Área I- Organização e Gestão do Ensino e 
Aprendizagem 
 

“Ao «ensinar» do professor corresponde o «aprender» do aluno.” 

Jorge Olímpio Bento 

 

4.1. Conceção do ensino 

 

A conceção de ensino é um conjunto de ideias e interpretações relativas 

ao processo de ensino e conteúdo da disciplina. Nesse campo importa entender 

que as conceções, acerca da disciplina de EF sofrem alterações ao longo do 

tempo. No passado, a educação física era vista como forma de formar atletas 

estando virada para o treino militar (Betti & Zuliani, 2002). Atualmente, a 

educação física está muito associada aos discursos da saúde, do combate ao 

sedentarismo e da obesidade e, se formos ler os programas nacionais, estes 

estão orientados para um “discurso médico, à retórica da saúde, aos objetivos 

biológicos (…)” (Graça, 2015, p. 17).  

Para Graça (1999) as crenças, convicções e o conhecimento acerca do 

processo ensino e aprendizagem dos alunos e dos contextos educativos 

interagem com o conhecimento que o professor tem da disciplina, 

desenvolvendo uma “forma” de ensinar a matéria. Neste seguimento, atendendo 

ao modo de pensar do professor e respondendo aos contextos, Alexander (2008) 

refere que existe seis conceções pedagógicas relativas ao processo de ensino e 

aprendizagem: ensino como transmissão (a educação como processo de instruir 

crianças e jovens para absorver, replicar e aplicar informações); ensino como 

iniciação (a educação como meio de acesso, percorrendo gerações); ensino 

como negociação (reflete a ideia que os professores e alunos produzem em 

conjunto o conhecimento e compreensão em vez de se relacionarem como fonte 

de conhecimento); ensino como facilitação (orienta os professores através de 

princípios de desenvolvimento, em vez de princípios culturais ou epistemológicos 

e o professor respeita e cultiva as diferenças); ensino como aceleração (a 

educação é uma aculturação delineada e guiada onde o professor tenta superar 

o desenvolvimento); ensino como técnica (a questão importante aqui é a 

eficiência do ensino, independentemente do contexto de valores e, para esse 
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fim, a rentabilização do tempo e espaço, tarefas com níveis de complexidade, 

avaliação regular e feedback claro e objetivo são mais importantes do que a 

autonomia, o desenvolvimento ou as disciplinas). 

Quando entrei na escola deparei-me com um conjunto de documentos, 

nomeadamente o PEE e o plano de estudo do desenvolvimento do currículo, que 

deveria ler para melhor conhecer a escola e os seus objetivos, frente às 

indicações do programa nacional de educação física. Após estudar todos estes 

documentos concluí que as conceções que Alexander (2008) refere não se 

adaptam ao processo ensino e aprendizagem atual, pelo menos percecionado 

na minha escola cooperante, pois deparei-me com um contexto em que a EF é 

desvalorizada e o professor precisa cada vez mais de  motivar os alunos para 

que consiga envolvê-los nos próprios processos de aprendizagem 

proporcionando-lhes aquisições e práticas de ensino significativas. 

Inicialmente, a minha conceção de ensino focava-se em cumprir com os 

objetivos propostos para as unidades didáticas (produto), mas ao longo do 

estágio fui percebendo que os alunos não participavam nas aulas com o intuito 

de apender, pois o que os impedia de faltarem às aulas eram as faltas. Assim 

perante a necessidade de moldar a perspetiva dos alunos em relação à EF, o 

meu foco direcionou-se para o processo. Ou seja, passei a responder às 

necessidades individuais respeitando o ritmo de desenvolvimento e de 

aprendizagem mas não deixando de parte os objetivos do programa nacional, 

pois como refere Bento (2003, p. 51)  devemos “contemplar todas as 

componentes e reciprocidades do processo de ensino, tendo em vista condições 

favoráveis de aprendizagem e de desenvolvimento da personalidade dos 

alunos”, sem esquecer a “orientação consequente da realização do ensino pelos 

objetivos, conteúdos e metas temporais traçadas no programa ou normas 

programáticas” (Bento, 2003, p. 50). 

Assim, a minha conceção pedagógica passa por proporcionar aulas 

motivadoras e dinâmicas aos alunos para que estes possam aprender num 

ambiente favorável. 
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4.1.1. Análise do programa Nacional de Educação Física  

 

Para Crum (2012) um programa de EF com qualidade deve ter um valor 

utilitário e contribuir para o desenvolvimento do aluno, para uma aprendizagem 

afetiva no que respeita ao movimento, exercício e desporto e deve contribuir para 

uma aprendizagem técnica e sócio motora, para uma aprendizagem cognitiva-

reflexiva e para o enriquecimento da vida escolar, sendo que as experiências de 

aprendizagem têm de ser reias e apresentadas em unidades temáticas e 

unidades de tempo. 

Logo, o primeiro desafio que a PC lançou ao NE foi a análise do programa 

Nacional de EF, com especial atenção ao 9º ano devido às turmas atribuídas. 

Apesar de já ter analisado este documento no 1º ano do 2º Ciclo em Ensino de 

educação física nos Ensinos Básico e Secundário, foi essencial efetuar uma 

nova revisão deste documento para relembrar algumas informações e me focar 

no que realmente era necessário para lecionar ao 9º ano. 

Relativamente a análise que efetuei, verifiquei que este 3º ciclo dedica-se 

à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou recuperação dos alunos, tendo por 

referência a realização equilibrada e completa do conjunto de competências 

previstas para o 3º ciclo7. É neste clico de ensino que o professor tenta recuperar 

os alunos para tornar a turma mais homogénea. A articulação vertical8 é a 

dificuldade e a complexidade dos conteúdos das modalidades que à medida dos 

anos letivos os alunos vão encontrando, contudo, na articulação horizontal9 os 

objetivos que são definidos podem tornar-se irrealistas porque partimos do 

pressuposto que as matérias dos anos anteriores estão assimiladas e 

encontram-se no nível previsto para o ano10. 

Relativamente aos objetivos de cada modalidade para o 3º ciclo quase 

todos estão adequados com a exceção da ginástica de solo. Esta é uma 

modalidade que os alunos não gostam, dificultando o desenvolvimento dos 

mesmos e, tendo conteúdos, como por exemplo rodada e rolamento à frente com 

                                                           
7 Programa Nacional de Educação Física (2001-2002) 
8 Articulação vertical é evidenciada na progressão ao nível da dificuldade e complexidade dos 
conteúdos de cada modalidade.  
9 Articulação horizontal são os objetivos que são definidos no inicio do ano. 
10 Programa Nacional de Educação Física (2001-2002) 
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passagem por apoio facial invertido, em que os alunos não conseguem executar, 

torna-se difícil a tarefa de levá-los à aprendizagem. Outra exceção é a dança, 

pois esta é uma unidade que quase não está presente nas aulas de educação 

física dificultando o cumprimento dos objetivos para o 9º ano. 

 

4.1.2. Análise dos documentos da escola 
 

A analise dos documentos da escola foi realizada logo no inicio do ano 

letivo e, após análise do programa nacional de EF, assim como o regulamento 

interno, uma vez que este documento não é apenas um conjunto de regras que 

a escola elaborou, mas, também, um documento orientador de toda a ação 

educativa, propondo uma série de práticas que estimulem a consciência dos 

deveres e direitos que cada aluno possui na escola.  

O PEE foi um dos documentos analisados e tem como objetivo o 

desenvolvimento integral dos alunos, promover uma cultura de liberdade, 

participação e reflexão e assegurar a todos uma formação comum geral e 

permitir opções formativas. É um documento importante para a comunidade 

educativa e tem como visão “Saber ser, saber estar…saber!” e como missão 

contribuir para uma Escola flexível e emancipadora, formando cada indivíduo 

numa pessoa responsável e orientado para uma formação de qualidade, que 

permita a integração na nossa sociedade (Projeto Educativo da Escola 

2014/2017) 

Outro documento fundamental elaborado pelo grupo de EF, planificação 

do 3º ciclo, diz respeito aos conteúdos a serem abordados durante os três anos 

do 3º ciclo. Neste documento, as matérias e os conteúdos das mesmas estão 

distribuídas por ano de ensino. Ao longo do estágio fui seguindo este documento, 

mas, por vezes, não concordei com determinados conteúdos e a ausência de 

outros e, por isso, adaptei (sempre de acordo com o programa nacional) as 

matérias e os conteúdos a lecionar, às necessidades da minha turma, de forma 

a que houvesse progressão e lógica no ensino e aprendizagem. As adaptações 

centraram-se na retirada de alguns conteúdos e na colocação de outros de 

acordo com a capacidade técnica e tática que a minha turma possuía para a 

modalidade. O mesmo grupo também elaborou o plano anual de atividades, onde 
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ficaram definidas as atividades desportivas para o respetivo ano letivo, com o 

intuito de reforçar o papel da EF no meio escolar. 

A análise dos documentos acima referidos cimentou as minha linhas 

orientadoras para assumir o papel de professora na escola e aumentou o meu 

conhecimento acerca do contexto educativo do grupo de EF e da própria 

disciplina de EF. 

 

4.2. O Planeamento  

 

Segundo Bento (2003, p. 7) “todo o projecto de planeamento deve 

encontrar o seu ponto de partida na concepção e conteúdos dos programas ou 

normas programáticas do ensino, nomeadamente na concepão de formação 

geral, de desenvolvimento multilateral da personalidade (…)”. Este planeamento 

deve ter sempre em conta o aluno na atividade do seu desenvolvimento e não 

descartar a missão de descobrir normas reguladoras do processo ensino e 

aprendizagem (Bento, 2003). O plano é constituído por objetivos, decisões, 

meios e operações metodológicas e foram essas decisões e objetivos que tive 

de delinear no início do ano letivo, tendo sempre como referência os documentos 

analisados anteriormente. Certamente que ao planificar o processo de ensino e 

aprendizagem foi uma experiência única e uma aprendizagem em que as 

categorias didáticas, nomeadamente os conteúdos, os objetivos 

comportamentais, a situação de aprendizagem, a organização metodológica e 

as palavras-chave, abordadas durante as aulas do 1º ano de mestrado, 

estiveram sempre presentes pois como refere Bento (2003, p. 16) “a planificação 

significa também ligar a própria qualificação e formação permanente do 

professor ao processo de ensino (…)”.  

Um professor tem de ser capaz de planear e preparar o ensino em 

diferentes níveis: Planeamento anual (nível macro), planeamento da unidade 

didática (nível meso) e plano de aula (nível micro). Estes planeamentos foram 

essenciais para o processo de ensino e ao planear nestes três níveis consegui 

que o planeamento fosse congruente.  
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4.2.1. Planeamento Anual 
 

Para Bento (2003, p. 67), o planeamento anual é o primeiro passo a 

realizar em relação à preparação do ensino e traduz de uma “compreensão e 

domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem 

como reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso de um ano letivo”.  

No início da elaboração deste plano anual, a PC alertou-me para o facto 

de este planeamento ser passível de se alterar conforme o decorrer do ano letivo 

e, como refere Bento (2003, p. 66) “as indicações programáticas, (…) podem e 

devem ser modificadas, reformuladas e concretizadas  de acordo com as 

condições em que o ensino vai decorrer num ano lectivo.” Certamente que não 

é apenas neste planeamento que é possível fazermos alterações. 

Para a elaboração deste documento foi necessário definir quais as 

matérias de ensino a lecionar, quais os dias disponíveis para lecionar as aulas e 

quantas aulas a destinar para cada matéria (modalidade). Ou seja, “a distribuição 

e o ordenamento de horas e de matérias constituem o esqueleto do plano anual” 

(Bento, 2003, p. 71). Perante estas condições e porque devido ao roulement 

tinha de mudar de espaço de aula de três em três semanas, optei por distribuir 

equitativamente o número de aulas para cada modalidade, promovendo assim o 

mesmo tempo de prática para as diferentes modalidades e aproveitando os 

espaços disponíveis para lecionar visto que em alguns espaços não podia 

lecionar determinadas modalidades devido às condições que o espaço oferecia. 

A realização deste plano levou-me a ser mais flexível mentalmente, pois 

durante o ano letivo tive que reformular o planeamento. 

 

4.2.2. Planeamento da Unidade didática 
 

Segundo Bento (2003, p. 75), “ as unidades temáticas ou didáticas, (…), 

são partes essenciais do programa de uma disciplina. Constituem unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresentam aos professores 

e alunos etapas bem claras e bem distintas de ensino e aprendizagem.” 



27 
 

Para cada modalidade fui elaborando os objetivos para as aulas e estes 

foram sendo alcançados gradualmente mas o planeamento de unidade didática 

não se resume apenas a distribuir as matéria pelas aulas, este planeamento 

contribui para o desenvolvimento das habilidades, capacidades, conhecimentos 

e atitudes dos alunos (Bento, 2003, p. 78).  

As maiores dificuldades surgiram neste planeamento. Para planearmos 

uma unidade didática temos de ter atenção à estrutura lógica-objetiva dos 

conteúdos que lecionamos, pois estes devem ser introduzidos de forma gradual, 

facilitando o processo de ensino e aprendizagem e, este foi um problema que 

surgiu. Outra dificuldade que emergiu foi a planificação da configuração 

metodológica, mas ao longo do ano fui evoluindo no sentido de melhorar o meu 

planeamento. Para colmatar as dificuldades, tive que estudar melhor cada 

modalidade e perceber de que forma planificar as unidades didáticas sendo que 

a ajuda da PC foi essencial. 

 

4.2.3. Plano de aula 
 

A aula é a ponte entre o processo de educação e a formação (Bento, 2003, 

p. 107). Estas aulas de EF decorrem dos princípios didáticos gerais e universais 

do ensino e, deles decorrem algumas requisitos: a aula deve ter uma ação 

pedagógica global; os alunos devem estar em formação desde que iniciam a aula 

até que acabem a mesma; nas aulas deve haver variedade na organização, na 

disposição dos conteúdos (Bento, 2003, p. 107).  

Para elaborarmos um plano de aula temos de ter em conta os objetivos 

definidos para a mesma, os conteúdos a lecionar, a organização metodológica 

do exercício, as condições externas da aula, as funções didáticas, rentabilização 

do espaço e tempo e controlo da turma. Estes são parâmetros essenciais que 

uma aula corre bem e que os alunos evoluam e desenvolvam-se a nível motor, 

cognitivo e social.  

As dificuldades centraram-se na rentabilização dos espaços e do tempo 

pois o plano de aula estava bem idealizado para que esses objetivos fossem 

cumpridos. Ao longo das aulas fui elaborando estratégias para melhorar e 

algumas resultaram nomeadamente na rentabilização do tempo. Nem sempre foi 

possível cumprir com os planos de aula pois nem sempre a aula decorria como 
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tínhamos planeado, ou porque acontecia algum imprevisto ou porque demorava 

na instrução devido aos alunos não perceberem o exercício ou, então, porque 

tinham de sair da aula mais cedo devido a alguma atividade a decorrer na escola. 

 

4.3. A “Fama” da Realização - Uma autobiografia contada na primeira pessoa 
 

Cheguei ao ponto crucial do REP porque para mim a PES foi a mais 

marcante do EP. Foram muitas as experiências vivenciadas e, de cada 

experiência, tentei retirar ao máximo a aprendizagem e o conhecimento 

proveniente dessa mesma. Neste capítulo irei abordar as primeiras impressões, 

as experiências que tive na prática, nomeadamente as dificuldades e as 

aprendizagens, a importância dos documentos analisados, as escolhas e as 

decisões tomadas, a dificuldade em controlar a turma, a importância da instrução 

e do feedback e um tema que foi muito especial e importante para mim durante 

o ano letivo que diz respeito aos alunos com necessidades educativas especiais. 

 

4.3.1. A Primeira Visita 

 

A primeira visita à escola foi um pouco turbulenta. Após ter conhecimento 

da escola em que tinha ficado colocada decidi dirigir-me à mesma, apresentar-

me e procurar algumas informações acerca do início das aulas e do (a) professor 

(a) que me ia acompanhar/orientar no EP. A receção não foi muito calorosa 

porque a primeira informação que recebi foi que naquela escola, este ano, não 

iam receber estudantes-estagiários e o meu pensamento foi “fiquei colocada 

numa escola em que não vão acolher estagiários”.  A primeira reação foi ligar 

para a PC, contato este disponibilizado pelo diretor da escola para esclarecer 

este episódio, e perguntar realmente se ia estagiar naquela escola. Esta 

prontificou-se logo a esclarecer a situação e a tranquilizar-me porque a escola ia 

receber estagiários. Naquele momento fiquei aliviada e lembro-me de comunicar 

logo com os meus colegas do núcleo e informar-lhes que realmente íamos 

estagiar naquela escola. 
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Conclusão: Uma das primeiras “fotografias” da escola foi tirada logo no 

primeiro encontro, isto é, a inexistência de comunicação entre os intervenientes 

da escola era evidente e pela receção sabia que provavelmente nós, estagiários, 

íamos ser recebidos com alguma recetividade.  

Chegou altura da primeira reunião- A Reunião Geral dos Professores.  

“Esta foi a primeira reunião que tive na Escola e estava expectante com o 

que se ia passar, que professores ia encontrar e qual o ambiente que se ia 

proporcionar entre os mesmos.” 

Diário de Bordo nº 1-06/09/16 

 

A chegada à escola foi simplificada com a falta de barulho, a falta de 

alunos… e a ansiedade que estava a sentir por entrar, pela primeira vez, na 

Escola com o papel de estudante estagiária foi transformada em curiosidade. 

Curiosidade de saber como “funcionava” uma reunião de professores, 

curiosidade de saber como íamos ser recebidos, curiosidade de saber como ia 

ser recebida pelos meus colegas de núcleo, ou seja, curiosidade por tudo e por 

nada. A curta espera pelos meus colegas de estágio transformou-se em horas. 

Chegou o momento do primeiro contato com os meus colegas de NE e 

rapidamente trocamos as primeiras de muitas impressões. A interação com eles 

foi fenomenal porque com um elemento já privava desde o secundário, sendo do 

mesmo curso e da mesma turma até ao mestrado e relativamente ao outro 

colega, também já o conhecia da instituição de licenciatura. Depois das primeiras 

palavras e confissões entre nós decidimos esperar pela PC para que 

entrássemos todos juntos e porque também não fazia muito sentido entrarmos 

na escola sem a pessoa que ia ser responsável pelo nosso trabalho e sucesso. 

Após a chegada da PC decidimos ir para o auditório, sitio onde ia decorrer a 

reunião, e o caminho parecia uma reta sem fim onde a porta do auditório era a 

meta. O nervosismo refletia-se nas nossas caras, o meu semblante era igual ao 

deles e os olhares cruzados aconteceram como uma forma de transmitir a 

mensagem de que “é agora, vai acontecer mesmo”.  A PC foi a primeira a entrar 

e logo de seguida entramos nós e a primeira imagem que me vem à cabeça é 

de todos os professores a olharem para nós e começarem a interrogar-se se 

eramos os estagiários. Os sorrisos instalaram-se entre nós de forma a esconder 
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o sentimento que estávamos a viver e rapidamente os professores, presentes no 

auditório, começaram a falar connosco. A reunião começou e rapidamente 

cheguei à conclusão que os professores são “iguais” aos alunos no que toca 

estar sentado numa sala a ouvir alguém falar.  

 

“O barulho que estava instalado na sala e fez-me lembrar muitas das aulas 

que já tive. “ 

Diário de Bordo nº 1-06/09/16 

  

Foi curioso ver a atitude dos professores e, na altura, lembro-me de 

pensar numa frase que ouvia várias vezes nas aulas que eram realizadas no 

auditório da faculdade- “vocês não parecem futuros professores de educação 

física com o barulho que fazem”. Pois é, afinal todos nós temos o momento de 

conversar para o lado e de “desligar” do tema que está a ser discutido. Para mim 

a reunião não acrescentou responsabilidade nem aquela pressão de ser 

professora que mais tarde senti porque apenas fomos informados sobre algumas 

regras a cumprir e algumas atividades que iam decorrer durante o ano letivo. 

  Depois das primeiras impressões sobre o ambiente da reunião senti que 

estava naquele auditório o início de uma caminhada longa e trabalhosa, mas se 

era o que desejava tinha que batalhar muito para ultrapassar com sucesso esta 

etapa da minha vida. 

Após a primeira reunião seguiram-se outras e parecia que estávamos 

numa maratona porque na primeira semana tive quase todos os dias. Foi um 

início atarefado, mas que deu para entender a organização da escola e a forma 

como cada ano letivo se inicia. Na reunião de Departamento de Expressões 

apenas foram distribuídos os horários dos professores daquele departamento e 

deu para conhecer os professores de EF daquela escola. A curiosidade e o 

nervosismo voltaram a estar presentes porque íamos finalmente conhecer os 

docentes da EF, conhecer o horário e as turmas que iam fazer parte da nossa 

caminhada. Lembro-me de estar sentada numa mesa individual e comentar com 

os meus colegas o facto de irmos conhecer o ano de escolaridade que 

hipoteticamente poderíamos lecionar e o que se seguiu foi um silêncio profundo 

entre os três à espera do tal “papelzinho” que ia satisfazer a nossa curiosidade. 
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4.3.2. As Primeiras tarefas 
 

 Após a maratona das reuniões foi marcada uma com a PC e apesar do 

breve contato que tive com ela anteriormente, a “fotografia” que lhe tirei foi de 

uma pessoa com muita experiência e profissionalismo. O primeiro local onde 

reunimos ficou “batizado” como o nosso “cantinho” para reunirmos, 

trabalharmos, desabafarmos… e logo na primeira reunião a PC solicitou-nos que 

realizássemos uma ficha onde incluísse o nosso percurso académico até ao 

momento, as nossas vivências desportivas, experiência profissional e quais os 

nossos objetivos para o futuro. Foi-nos também proposto a leitura sobre alguns 

documentos importantes, nomeadamente o regulamento interno da escola, 

projeto educativo da escola e o programa nacional. Para além destes 

documentos tive que analisar um documento elaborado pelo grupo de EF que 

dizia respeito aos três anos do 3º ciclo em que estavam distribuídas as matérias 

de ensino por ano e os conteúdos a lecionar. 

Foi neste momento que comecei a cair na realidade e percebi que estava 

na hora de abandonar o papel de aluna e iniciar o meu percurso de estudante-

estagiária na escola. Apesar de estar a começar o ano, o trabalho era imenso e 

com isso senti-me na obrigação de rever alguns dos trabalhos realizados no 

primeiro ano de mestrado para dar respostas às primeiras tarefas atribuídas pela 

PC. Assim, no contexto da escola, o regulamento interno11assume-se como um 

documento fundamental para o bom funcionamento da mesma. 

Após ler este documento cheguei à conclusão que este tem o dever de 

chegar a todos os elementos da comunidade educativa informando-os da forma 

como funciona a escola bem como as regras que são aplicadas. Apesar de 

algumas regras serem óbvias, estas são imprescindíveis e devem estar escritas 

à vista de todos pois uma instituição sem elas não possui qualquer tipo de 

organização, seja ela de que âmbito for. O não conhecimento dessas normas 

                                                           
11 Regulamento Interno (2014/2017) da Escola Cooperante 
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criaria um sistema em que apenas os mais fortes iam prevalecer impondo a sua 

vontade, ou seja, se existe regras é porque estas têm um objetivo e ajudam os 

elementos da comunidade educativa a seguir um caminho em que a igualdade 

e a justiça prevalecem. 

A par deste documento, analisei outro que é muito importante para 

conhecer a Escola, nomeadamente o PEE12. 

O PEE constitui-se como um documento estruturador de toda a ação e 

funcionamento da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de 

administração e gestão, na qual se explicitam os princípios, os valores, as metas 

e as estratégias que a escola se propões a cumprir. Este documento tem sempre 

presente a avaliação externa da Inspeção Geral da Educação e a avaliação 

interna efetuada pela equipa de autoavaliação da escola. O PEE pretende dar 

resposta a um conjunto de problemas e desafios decorrentes das profundas 

transformações a nível social, cultural e económico que se verificam na 

sociedade do conhecimento em que a comunidade educativa se insere. 

Por último, realizei a análise do programa nacional de EF13 para o 9º ano. 

Este documento constitui-se como uma guia, utilizado pelos professores, onde 

possui orientações para a prática, sendo motivado pelo desenvolvimento dos 

seus alunos, em coordenação com outros docentes de EF da Escola e/ou de 

outras escolas e também com os colegas de outras disciplinas (Programa 

Nacional de Educação Física, 2001). 

 A necessidade de originar uma dinâmica de desenvolvimento do currículo 

da disciplina de EF é cada vez mais a questão essencial à qual o programa 

procura responder, no sentido que possam ser criadas, em todas as Escolas, as 

condições materiais e pedagógicas para que cada aluno possa usufruir dos seus 

benefícios. Porém, os programas não devem substituir a capacidade de decisão 

do docente, quer no que respeita à seleção, organização e aplicação dos 

processos formativos, quer na periodização anual dos objetivos e até mesmo na 

definição dos níveis de exigência na realização desses objetivos (Programa 

Nacional de Educação Física, 2001). 

Desta forma e tendo em conta estra preocupação o programa baseia-se 

numa participação dos alunos baseada em quatro princípios: 

                                                           
12 Projeto Educativo da Escola Cooperante (2014/2017) 
13 Programa Nacional de Educação Física (2001) 
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1. A garantia de atividade física motivada, qualitativamente adequada e 

em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 

situações de aprendizagem, ou seja, no treino e descoberta das 

possibilidades de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros; 

2. A promoção de autonomia, reconhecimento e exigência de 

responsabilidades aos alunos, nos problemas organizativos e de 

tratamento das matérias que podem ser assumidos e resolvidos por 

eles; 

3. A valorização da criatividade, pela promoção e aceitação da iniciativa 

dos alunos, orientando-a para a elevação da qualidade do seu 

empenho e dos efeitos positivos das atividades; 

4. A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação entre os 

alunos, associando-a não só à melhoria da qualidade das prestações, 

mas também ao clima relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal 

e ao prazer proporcionado pelas atividades. (Programa de Educação 

Física, 2001) 

Posto isto, no que concerne à articulação vertical, o 1º ciclo de ensino está 

organizado por blocos enquanto que os restantes ciclos estão organizados por 

áreas, que contemplam três níveis diferentes (introdutório, elementar e 

avançado). No 9º ano é dedicado à revisão das matérias, aperfeiçoamento e/ou 

recuperação dos alunos, tendo por referência a realização equilibrada e 

completa do conjunto de competências previstas para o 3º ciclo. Os conteúdos 

de cada uma das matérias encontram-se especificados em três níveis, como já 

referi anteriormente:  

1.Introdutório: inclui as habilidades, técnicas e conhecimentos que 

representam a aptidão específica ou preparação de base. Representa os 

“fundamentos”; 

2.Elementar: discriminam-se os conteúdos que representam o domínio 

(mestria) da matéria nos seus elementos principiais e com caráter mais formal, 

relativamente aos modelos de prática e organização da atividade referente; 

3.Avançado: estabelece os conteúdos e formas de participação nas 

situações típicas da atividade referente, correspondentes ao nível superior que 

poderá ser atingido no âmbito da disciplina de EF. (Programa de Educação 

Física, 2001) 
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As finalidades neste ciclo de ensino passam pela qualidade de vida, da 

saúde e do bem-estar nunca descorando os conhecimentos e competências 

práticas relativas aos processos de ensino e aprendizagem. (Programa de 

Educação Física, 2001) 

Estes programas de EF, no meu ponto de vista, estão criados para criar 

bons hábitos desportivos e proporcionar vivências que possam, de alguma 

forma, servir para atingir os níveis de aptidão motora desejados, contudo estes 

programas estão delineados para uma realidade que não existe, ou seja, 

atualmente deparamo-nos com alunos a terminar o 3º ciclo e que a nível motor 

ainda se encontram no 2º ciclo de ensino. Este paradoxo faz com que os 

objetivos e as metas que estão definidas pelos programas não sejam 

concretizados e na prática confrontamo-nos com diferentes níveis de aptidão 

motora dentro do mesmo ano de ensino e até mesmo dentro da mesma turma. 

Já Pacheco (2005, p. 56) afirma que “o currículo oculto acontece porque o 

processo de desenvolvimento do currículo é uma prática desarticulada de 

práticas, com decisões nada coerentes e com decisões ideológicas.” e, por isso 

mesmo, a adaptação é fundamental.  

Relativamente aos objetivos e metas para o ano de escolaridade que 

lecionei penso que alguns destes objetivos que estão estipulados não se 

adequam ao nível que os alunos demonstram, isto porque a maioria deles não 

está preparado para o nível elementar e avançado das modalidades, referindo-

me principalmente à ginástica e aos jogos desportivos coletivos. É 

importantíssimo que as escolas flexibilizem o currículo adaptando-o ao seu meio 

e ao tipo de alunos em questão, para que este possam viver situações de 

aprendizagens significativas, com objetivos atingíveis e metas exequíveis, 

mantendo-os interessados e motivados para as aulas. 

A análise destes documentos foram essenciais para todo o processo de 

planeamento que decorreu a seguir. 

 

4.3.3. As Primeiras Escolhas da PC 
 

Após a análise de todos os documentos e após a atribuição do horário à 

PC verificamos que apenas havia turmas do 9º ano e do 12º ano. A PC referiu 

que devíamos ficar com as turmas do 9º ano e a escolha da turma por cada um 
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recaiu sobre nós, ou seja, após ter sido definido que eram turmas do 9º ano, nós 

podíamos escolher a nossa turma e foi o que fizemos. Eu olhei para o horário e 

a primeira turma que vi foi a que escolhi e o mesmo se passou com os meus 

colegas. As turmas estavam atribuídas, mas faltava definir a turma partilhada e 

como a PC era diretora de turma do 9º C então decidimos que aquela ia ser a 

nossa turma partilhada. Cada um de nós ia ter uma aula de cem minutos e uma 

aula de cinquenta minutos, sem contabilizar a turma partilhada.  

Relativamente à turma partilhada a PC decidiu, este ano, que nós os três 

íamos lecionar as aulas em conjunto, ou seja, durante todo o ano nós íamos 

estar presentes em todas as aulas e lecionar em conjunto, basicamente como 

aconteceu no primeiro ano do mestrado de ensino em que um grupo lecionava 

as aulas. Não era uma experiência nova para nós e como já nos conhecíamos, 

também, pensamos que era uma boa solução e mais uma experiência a relatar 

futuramente. Como apenas tínhamos o 3º ciclo, ficou definido que no 2º período 

iríamos lecionar na escola de cima uma unidade didática ao 2º ciclo de ensino.  

 Relativamente às decisões relacionadas com o DE a PC referiu que 

haviam três modalidades, nomeadamente o ténis de mesa, corfebol e badminton 

que podíamos estar inseridos, mas indicou-nos que o corfebol ia ser a mais 

adequada visto que a relação com os professores das outras modalidades não 

era a melhor. Esta decisão agradou-nos porque não conhecíamos 

profundamente a modalidade e era uma oportunidade de adquirirmos, mas 

conhecimento sobre uma matéria que não dominávamos. 

Quando chegou o 2º período, tivemos uma reunião com a Professora da 

escola de cima que nos indicou quais as turmas que poderíamos escolher. A 

decisão ou a escolha teve de ser realizada de acordo com o nosso horário 

porque não podíamos interferir com as aulas da escola de baixo e pelo menos 

um colega nossa tinha de assistir à nossa aula. Só havia uma solução que era 

eu ficar com o 5º A e os meus colegas dividirem a turma do 5ºC dando cada um 

uma unidade didática diferente. No momento em que ia lecionar ao 5º ano eles 

iam abordar o futebol, logo eu fiquei com essa unidade didática. Era uma 

modalidade que gosto e sabia que à partida ia ter mais dificuldade em motivar 

as meninas do que os meninos. Mais uma vez a distribuição das aulas era sobre 

três blocos, um bloco de quarenta e cinco minutos e os restantes eram seguidos 

sendo uma aula de noventa minutos.  
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Com este acréscimo de aulas no 2º período vieram uma série de 

responsabilidades, mas que me fizeram crescer e evoluir de uma forma intensa 

e profunda em todas as vertentes. 

 

 

4.3.4. As Escolhas, as decisões no início da caminhada 
 

“Teachers must know the content they teach to plan well” 

(Rink, 2014) 

 

Estava na hora de planear. Estava na hora de tomar todas as decisões 

que iam ter repercussões futuramente. 

Segundo Rink (2014) ao planear estabelecemos objetivos e 

procedimentos específicos para mais tarde atingi-los. Estes objetivos são 

definidos em três níveis: planeamento anual, planeamento da Unidade didática 

e plano de aula. É evidente que o grau de especificidade de um resultado de 

aprendizagem baseia-se inicialmente pelo nível de planeamento (Rink, 2014). 

Portanto, logo no inicio do ano começamos pelo planeamento anual. Esta 

planificação centra-se, muito resumidamente, na distribuição das modalidades 

em cada um dos três períodos de lecionação.  

Inicialmente, em reunião de núcleo, tivemos que definir quais as 

modalidades a lecionar e para isso tivemos que nos reger pelas diretrizes do 

Programa Nacional de EF e posteriormente pelas adaptações efetuadas pelo 

grupo de EF.  

A primeira dificuldade que surgiu foi alusiva ao que seria essencial no 

programa nacional e segundo Bento (2003), o essencial são os domínios de 

objetivos, de processos de ação, de matéria, nos quais não nos podemos permitir 

nenhum corte, sob pena de afetarmos o desenvolvimento dos alunos. Rink 

(2014) realça ainda a importância das diretrizes do programa nacional no que diz 

respeito à ajuda que estas podem dar aos docentes no estabelecimento de 

prioridades relativamente ao que é mais pertinente ensinar aos alunos. 

Assim, seguimos as orientações para o 3º ciclo de ensino veiculadas nas 

seguintes categorias:  
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- Categoria A- Futebol, Voleibol, Basquetebol, Andebol; 

-Categoria B- Ginástica de solo, Ginástica Acrobática e Ginástica de 

aparelhos; 

- Categoria C- Atletismo; 

- Categoria E- Dança; 

- Categoria F- Raquetas. 

 

No entanto, na categoria B apenas abordamos a ginástica acrobática e de 

solo porque a escola não tinha material em condições para a ginástica de 

aparelhos. Na categoria F, decidimos abordar o badminton pois já constava no 

plano de EF da escola. 

No que diz respeito à distribuição das modalidades por período tivemos 

em conta vários fatores, nomeadamente a roulement dos docentes, as condições 

climatéricas e os espaços e recursos materiais. A conjugação entre estes fatores 

não foi fácil, pois para alem do espaço que nos estava destinado, tínhamos de 

verificar se estava corretamente equipado para a modalidade que íamos 

lecionar. Contudo, não descoramos o fato de os alunos participarem em 

atividades escolares e, por isso mesmo, tentamos também colocar as 

modalidades antes dos respetivos torneios ou provas para que a preparação 

fosse adequada e ajustável. 

No que concerne ao número de blocos destinados a cada modalidade, 

decidimos distribuir equitativamente o numero de tempos pelas modalidades 

coletivas, contudo optamos por colocar mais duas aulas às modalidades 

individuais, nomeadamente a ginástica pois são matérias que os alunos 

evidenciam mais dificuldades. 

No planeamento decidimos colocar pelo menos uma modalidade coletiva 

em cada período para que o espirito de equipa e a cooperação estivesse sempre 

presente, no entanto as modalidades individuais também estiveram sempre 

presentes em cada período com o objetivo de implementar a capacidade de 

autossuperação e a capacidade de definirem objetivos e metas concretizáveis. 

Assim, no primeiro período abordamos o atletismo, a ginástica de solo e 

badminton em situação de pares. 

No 2º período iniciamos com ginástica acrobática pois dentro da ginástica 

é a modalidade que eles gostam mais e predispõem-se mais para a prática. De 
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seguida, lecionamos o basquetebol pois o campo que íamos ter ao nosso dispor 

possuía cestos sendo que se abordássemos depois não íamos ter material 

apropriado para a modalidade. Seguiu-se o voleibol e por último, o andebol. 

Neste segundo período não conseguimos intercalar corretamente uma 

modalidade individual com uma coletiva pois as condições climatéricas e a 

rotatividade tinham alterado e então tivemos que fazer algumas alterações ao 

planeamento anual. Para o 3º período ficou planeado lecionar futebol e dança. 

Este planeamento inicial foi alterado pois como afirma Bento (2003) todo 

o planeamento é passível de ser alterado. Mudanças de blocos e de modalidades 

foram mudanças necessárias pois a resposta dos alunos e a evolução é diferente 

para cada modalidade.  

Assim, considero que a planificação dos planeamentos anuais deveria ter 

sido mais completa, acrescentando mais pormenores que dizem respeito aos 

objetivos gerais das aulas e formas de avaliação. 

Após o planeamento anual, seguiu-se o planeamento das unidades 

didática e os respetivos planos de aula. Estes planeamentos foram realizados 

com mais autonomia porque não havia tantas contrariedades e tantos fatores 

externos a ter em consideração. Eram as minhas decisões e os meus métodos 

que faziam parte destes planeamentos. A responsabilidade aumentou com o 

aumento da autonomia e a reflexão passou a ser uma necessidade. Um dos 

primeiros dilemas foi o fato de elaborar objetivos demasiados ambiciosos e com 

isso levar ao insucesso os alunos, mas para tal procurei que ao meu 

planeamento correspondessem objetivos que fossem desafiantes e 

proporcionassem oportunidades de sucesso (Rink, 2014). 

Outro dilema que surgiu foi o fato de ser muitos conteúdos para pouco 

tempo de lecionação das unidades didáticas pois apenas tinhas seis sessões 

para cada modalidade. Contudo, após uma reflexão cheguei à conclusão que 

tinha de ajustar a minha atuação e focar-me em proporcionar aos alunos tempo 

em que eles pudessem exercitar a um nível mais adequado ou um número de 

vezes adequada para exercitar as habilidades pois como refere Mesquita e 

Graça (2009, p. 41) “Aprende mais quem dedica mais tempo a uma boa 

exercitação” e “A exercitação deve ser ajustada aos objetivos de aprendizagem 

e a cada um dos alunos”. No entanto, exercitar não consegue suprimir todas as 

dificuldades que, por vezes, os alunos têm, pois como refere Rink (2014) existem 
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vários fatores que podem influenciar a aprendizagem, nomeadamente pré-

requisitos, implicações do professor, motivação disposta nas habilidades, a 

prática, o feedback e o rácio rapariga/rapaz. Este último fez com que, por 

exemplo, na unidade didática de futebol influenciasse a construção da mesma. 

Por norma, os alunos têm mais facilidade e mais contato com a modalidade do 

que as alunas e por isso, a realização da unidade didática foi diferente, por 

exemplo, da unidade didática de voleibol. 

Contudo, apesar dos cuidados que tive no planeamento existe aspetos 

que devia melhorar, nomeadamente em especificar melhor como exercitar, por 

exemplo, as capacidades condicionais e coordenativas e definir com precisão a 

cultura desportiva, por exemplo, da dança. 

Por fim, o plano de aula é o planeamento mais específico e como refere 

Rink (2014) o plano de aula é um guia para o processo de instrução de uma 

única aula e é baseado em objetivos únicos. 

Na faculdade tinham-nos fornecido um plano de aula base e eu utilizava-

o sempre que tinha de lecionar uma aula, no entanto quando cheguei à Escola 

deparei-me que a PC tinha um plano de aula base e queria que nós o 

começássemos a utilizar. Na minha opinião existia uma categoria didática que 

fazia sentido estar presente no plano de aula - o conteúdo-, no entanto a PC não 

partilhou da mesma opinião e, por isso, acabamos por utilizar o plano de aula 

que ela tinha fornecido. A oportunidade de criar um plano de aula que fosse ao 

encontro das nossas necessidades e caraterísticas individuais não aconteceu. 

Os meus planos de aula eram realizados ao fim da semana que antecedia 

as aulas e depois eram entregues à PC para ser analisado e refletido em 

conjunto. 

 

4.3.5. As diretrizes inicias para um começo feliz- Controlo da turma e rotinas 

 

“Routines discipline. Rules teach” 

(Siedentop & Tannehill, 2000) 

 

A aula de educação física é caraterizada por possuir um ambiente propício 

à aprendizagem (Rink, 2014). Os pavilhões devem ser lugares onde os alunos 
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adquirem experiências positivas e para tal, os professores têm a 

responsabilidade de: 

- Fornecer aos alunos conteúdos de aprendizagem desafiadores e 

apropriados; 

- Desenvolver e manter um ambiente propício à aprendizagem do 

conteúdo; 

- Cultivar o aumento da responsabilidade nos alunos (Rink, 2014). 

Para isso, um dos primeiros passos do professor em estabelecer uma boa 

gestão na turma é criar rotinas e regras.  

 Para Siedentop e Tannehill (2000) rotinas especificam procedimentos 

para executar tarefas dentro da turma enquanto que regras identificam 

comportamentos apropriados e inapropriados dentro do qual certos 

comportamentos são aceites ou não. 

  Este tema foi o primeiro a ser mencionado pela PC e desde logo muito 

cedo ela referiu que devíamos estabelecer rotinas para serem implementadas 

nas aulas. Cada modalidade devia conter rotinas e estas deviam ser bem 

explicadas e cimentadas todas as aulas até estarem consolidadas. Siedentop e 

Tannehill (2000) afirmam que a chave para o sucesso da aprendizagem das 

rotinas não é muito diferente da chave para ensinar as habilidades ou 

estratégias. Para instruir as rotinas basta explicarmos e mostrarmos, ou seja, 

explicar o procedimento na linguagem específica para a idade e mostrar aos 

alunos como é que é, como por exemplo, mostrar monoexemplares, isto é, 

mostrar aos alunos como executar mal alguma coisa ao mesmo tempo que 

mostramos a coisa certa a fazer; podemos ensaiar, ou seja, promover 

oportunidade para executar o procedimento da rotina; podemos usar modelos, 

isto é, através do melhor exemplo da turma demonstrar como é que a rotina deve 

ser realizada; podemos fornecer feedbacks constantes para aumentar a 

motivação e incrementar o sucesso das rotinas; e, por último, utilizar atividades 

para  praticar as rotinas (Siedentop & Tannehill, 2000). 

 Alguns dos exemplos acima referidos foram aplicados por mim nas 

aulas, no entanto nem sempre foram bem sucedidos, pois havia sempre alunos 

a tentar destabilizar a aula. Implementar as rotinas não foi o mais difícil. O que 

se tornou um problema para mim foi colocar os alunos mais indisciplinados a 

cumprirem com essas rotinas e a respeitarem as regras. Controlar esses alunos 
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foi o problema que sempre tive a lecionar. A imposição de regras era essencial, 

mas nem todos as respeitavam e como refere Siedentop e Tannehill (2000) as 

regras especificam comportamentos que os alunos precisam ter ou exibir para 

proporcionar um bom ambiente para que todos aprendam e cresçam como 

pessoas. Os mesmos autores referem ainda que devemos explicar as 

consequências dos comportamentos e apesar de as ter explicado várias vezes, 

os alunos não mostravam qualquer tipo de preocupação. Para eles uma falta 

disciplinar não era uma situação grave, antes pelo contrário, era uma situação 

normal. Esta situação preocupava-me muito porque sabia que por mais que os 

tentasse inibir com a marcação de faltas, sabia que à partida isso não ia ter 

repercussões nas atitudes deles. Contudo, ao longo do ano, e após várias 

reflexões acerca do assunto, fui percebendo que o maior castigo para os alunos 

indisciplinados era não deixá-los jogar e colocá-los como árbitros desses 

mesmos jogos. 

 

“No final da aula, saí com o dever mais cumprido, ou seja, senti que 

controlei mais os alunos, mas ainda preciso de aprimorar mais este aspeto, (…). 

Diário de Bordo nº 7 e 8 - 04/10/16 

 

 Consegui muitas vitórias com esta estratégia e os alunos acabaram por 

perceber tinham consequências referentes ao seu comportamento. 

 De todos os problemas e dificuldades que encontrei durante o estágio, 

este foi, sem dúvida, o que mais me deu trabalho para o resolver e me fez, muitas 

vezes, não evoluir mais rápido do que o previsto. A verdade é: como é que podia 

evoluir se não conseguia consolidar o controlo da turma? Foi muito difícil, mas 

nem sempre, durante o ano letivo, tive problemas de controlo porque os alunos 

melhoravam e pioravam de acordo com os gostos das modalidades a serem 

lecionadas.  

 Neste sentido, a disciplina passou a ser um passo importante nas aulas 

porque como refere Siedentop e Tannehill (2000) a disciplina deve ser 

considerada no contexto das habilidades e estratégias associadas ao 

desenvolvimento de um sistema de tarefas de gestão preventiva, no entanto, 

olhando para trás vejo que faltou este aspeto desde o início.   
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 Muitos professores obtêm avaliações pobres com base na sua 

capacidade de manter a disciplina nas aulas e 

nada produz mais a fadiga e o desgaste do professor mais do que ter que lidar 

constantemente com problemas de disciplina (Siedentop & Tannehill, 2000). O 

que falhou foi a assertividade do timing e o número de vezes que poderia ter 

repreendido os alunos. Claramente que se voltasse a iniciar o ano de estágio 

não iria cometer os mesmos erros e a minha postura desde o início ia ser 

completamente diferente.  

 Foi mais uma experiência que me fez crescer e aprender com os erros, 

sendo que a reflexão deste tema foi muito frequente. 

 

 

4.3.6. Instrução e Feedbacks 
 

 

Umas das nossas tarefas, enquanto professores de EF, é melhorar o 

desempenho dos alunos nas aulas e para isso recorremos aos feedbacks pois 

como refere Januário (1996, p. 116) “o feedback é definido pelo comportamento 

de ensino que consiste na reacção do professor (…) à prestação académica do 

aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a função de avaliar a 

prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o aluno sobre o que 

fez ou como fez.” O feedback possui três funções: informar, reforçar e motivar 

(Shigunov & Pereira, 1994) e está envolvido num ciclo que se inicia na 

observação, passa pelo feedback inicial, retoma a observação para que o 

Docente possa verificar se este teve o efeito desejado e, se necessário, 

diagnosticas e prescrever novamente (Rosado & Mesquita, 2009).  

Relativamente à minha intervenção, as dificuldades que senti prenderam-

se na falha de conhecimento do conteúdo, isto é, a minha experiência perante 

algumas modalidades não era muita e isso prejudicou um pouco a minha 

capacidade de observação e posteriormente a prescrição dos feedbacks para 

melhorar a execução motora do conteúdo. Como refere Rosado e Mesquita 

(2009) a qualidade de diagnóstico dos erros vai determinar, maioritariamente, a 

qualidade de intervenção de prescrição. Neste sentido, para colmatar as 

dificuldades que sentia decidi aprofundar os conteúdos das modalidades, 
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visualizando vídeos de jogos em competições e discutir com colegas da área 

para me ajudarem a perceber quais os erros e como é que executavam esses 

erros. O fato de, por exemplo, na ginástica ter uma rapariga que praticava num 

clube fez com que ela me pudesse ajudar e, por isso, colocava-a a corrigir os 

colegas, mas nunca descorando de a observar. À medida que o tempo foi 

passando, a minha capacidade de observação foi melhorando apesar que alguns 

pormenores de correção só eram possíveis com muita experiência. 

Outra dificuldade que encontrei foi o momento da intervenção do feedback 

e a distribuição dos mesmos. Segundo Rosado e Mesquita (2009, p. 90) “o 

feedback deve ser dado imediatamente a seguir à execução, (…)” e, inicialmente 

eu não o fazia e após reflexão em núcleo de estágio percebi que a minha 

intervenção não estava a ser eficaz pois como referem os autores acima os 

feedbacks emitidos passado algum tempo não são tão eficazes pois os 

pormenores da execução técnica já podem ter sido esquecidos. Relativamente 

à distribuição dos feedbacks, a minha intervenção não era na totalidade, ou seja, 

eu emitia o feedback, mas depois não verificava o efeito que este tinha sobre os 

alunos. É bastante importante controlarmos o efeito do feedback emitido para 

percebermos se este foi assimilado pelo aluno ou não e, também, para 

verificarmos se o feedback teve repercussões positivas na execução da técnica. 

 Apesar das dificuldades iniciais sinto que, após várias reflexões de núcleo 

e individuais, consegui ultrapassá-las contribuindo para a aprendizagem dos 

alunos. 

 

4.3.7. Avaliação  

 

A avaliação é um processo essencial e obrigatório no processo de ensino 

e aprendizagem e esta está interligada com o planeamento e com a realização, 

sendo estas três atividades são indispensáveis se o professor pretender assumir 

corretamente as suas funções (Bento, 2003). Além disso, ao avaliarmos os 

alunos estamos a avaliar-nos enquanto professores porque através dos 

resultados obtidos dos alunos consegue-se avaliar a qualidade do ensino (Bento, 

2003).  
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Segundo o Programa de EF (2001), os objetivos de ciclo constituem as 

principais referências no processo de avaliação dos alunos, incluindo o tipo de 

atividade em que devem ser desenvolvidas e demonstradas atitudes, 

conhecimentos e capacidades. “O reconhecimento do sucesso é representado 

pelo domínio/demonstração de um conjunto de competências de decorrem dos 

objetivos gerais (Programa Nacional de EF, p.27). E o que é o sucesso? O 

sucesso é um percurso que construímos ao longo dos anos e, por isso, a 

avaliação contínua ganha relevância no sentido da importância que deve ter a 

evolução do aluno ao longo do processo de ensino e aprendizagem. O foco 

centra-se não na diferença entre o início (avaliação diagnóstica) e o fim 

(avaliação sumativa), mas sim no processo que o levou de uma ponta à outra. 

Já nas palavras de Sobral e Barreiros (1980, p. 13), a avaliação  possui uma 

relação estreita com o processo  de ensino e aprendizagem e desempenha uma 

ação de ajustamento e controlo permanente em relação ao trabalho que está a 

ser desenvolvido. 

Durante o estágio utilizei a avaliação contínua, avaliação esta realizada 

ao longo do processo de ensino14, e à medida que ia verificando lacunas ia 

modificando a minha intervenção de modo a que os alunos corrigissem a sua 

metodologia de trabalho e se concentrassem nos aspetos que despendiam maior 

esforço e atenção. 

No entanto, do processo de avaliação fazem ainda parte a avaliação 

diagnóstica (AD), a avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa (AS) e foi 

aqui que senti muitas das dificuldades que tive no EP.  

A AD é vista como o primeiro momento do processo de avaliação e visa 

determinar o nível que que a turma ou o aluno se encontra em determinados 

parâmetros (Sobral & Barreiros, 1980). Responde a questões acerca do estado 

do aluno do ponto de vista motor no que diz respeito a capacidades 

coordenativas e condicionais, verifica a existência de bons alunos a nível motor, 

aponta as suas maiores dificuldades e responde à necessidade de ser realizada 

uma divisão por níveis de desempenho motor (Kiss, 1987). A AD foi sempre 

muito importante porque me orientou para as necessidades dos alunos e ajudou-

me e definir os objetivos e metas que estes deviam atingir. O primeiro problema 

                                                           
14 Textos de apoio da Unidade Curricular Didática Geral do Desporto (2016/2017) 
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que surgiu foi o fato de escolher quais os conteúdos que ia avaliar. Lembro-me 

que iniciei o ano letivo com a modalidade de voleibol e a minha primeira grelha 

de avaliação só tinha aspetos técnicos, ou seja, através daquela tabela só ia 

avaliar a técnica e não a tática. Na altura, como ainda não conhecia a minha 

turma, lembro-me de definir apenas aspetos técnicos porque pensei 

provavelmente que os alunos não iam ser tão capacitados, o que foi um erro. 

Após reunião com a PC realmente percebi que não tinha definido corretamente 

os conteúdos que iam ser avaliados e alterei a minha grelha de avaliação, 

colocando conteúdos táticos para diferenciar os alunos. Após este erro inicial tive 

sempre cuidado com os conteúdos que ia avaliar na AD, mas iam surgindo mais 

dificuldades nas diferentes modalidades coletivas, como por exemplo, que tipo 

de conteúdos táticos ia avaliar e se determinados conteúdos técnicos eram 

necessários serem avaliados visto que os alunos já estavam no 9º ano. Mas uma 

certeza tinha: nas modalidades coletivas as minhas avaliações iam centrar-se no 

jogo porque é no jogo que as dificuldades surgem e é neste contexto que os 

alunos precisam de aprender a encontrar soluções. Se aprender a jogar é o 

grande objetivo destas modalidades, então avaliar fora desse contexto não faz 

sentido. Esta ideia é partilhada por Rosado (2011) quando dá enfase à 

necessidade de uma avaliação autêntica, realizada em contextos reais, onde o 

objetivo é chegar aos indicadores da performance em contexto de jogo. Perante 

todas as adversidades encontradas e as necessidades de ajustar os objetivos e 

grau de dificuldade das tarefas às capacidades dos alunos, o jogo nunca foi 

descorado assim como a exigência do mesmo. Assim, através das grelhas que 

fui elaborando ao longo do ano, avaliei os alunos tendo sempre como base o 

jogo, favorecendo a avaliação dos conteúdos táticos e técnicos de forma 

contextualizada. 

No sentido de dar seguimento a este entendimento e coerência aos 

processos de avaliação, a AS era obviamente realizada em jogo. 

Como a AS é “localizada no termo de uma unidade de ensino, a 

informação que proporciona já não pode modificar nem o ensino nem a 

aprendizagem “ (Sobral & Barreiros, 1980, p. 13). Logo, as grelhas de avaliação 

eram elaboradas de acordo com a unidade de ensino e de acordo com os 

objetivos definidos para a modalidade em questão. Muitas dificuldades surgiram 
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novamente porque classificar pessoas não é fácil e como a escala era apenas 

de um a cinco (muito reduzida) esta avaliação tornou-se muito difícil. 

 

“Mesmo assim, senti uma enorme dificuldade em atribuir pontuações, de 

1 a 3, sendo o 1-não executa, 2- executa com dificuldade e o 3-executa 

corretamente. Apesar de conhecer os alunos não consegui transpor o 

conhecimento que tinha deles, a nível motor, para um número. Inicialmente é 

difícil avaliar porque sabemos que a responsabilidade é nossa se a nota não 

corresponder ao desempenho do aluno durante as aulas.” 

Diário de Bordo nº 15- 20/10/16 

 

Relativamente à avaliação normativa e criterial, ao longo do estágio 

centrei-me na avaliação por critério e não na avaliação normativa evitando 

assim comparações entre alunos e dando ênfase à avaliação segundo os 

objetivos definidos. Nem sempre foi fácil evitar as comparações entre os alunos 

porque muitas vezes para conseguir diferenciar as notas tinha de comparar 

alunos, no entanto, recorri poucas vezes a essa avaliação pois para mim não é 

justo sermos comparados com outros alunos quando cada um de nós é único e 

tem um desempenho motor diferente. 

Mas, para além da avaliação da componente motora que valia 60% da 

nota final, a disciplina de EF, na escola cooperante, exigia também a realização 

de um teste teórico para cada unidade didática cuja classificação era de 10% da 

nota final. Os conceitos psicossociais, nomeadamente a assiduidade, a 

pontualidade, o interesse, a participação, o espírito desportivo e cooperação e o 

cumprimento de normas de funcionamento também eram avaliados e tinham 

uma percentagem de 30% da nota final. Estes conceitos eram avaliados através 

da escala de likert e segundo normas que o grupo de EF delineou para cada 

conceito (ANEXO 1). 
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5. Área II- Participação na Escola e Relações com a 
comunidade 

 

 

5.1. Desporto Escolar -“Dever Cumprido” 

 

 

O DE é orientado na escola cooperante pela coordenadora de EF e 

abrange três modalidades: badminton, corfebol e ténis de mesa. Este tem como 

missão a garantia de atividade física motivada e a integração de todos os alunos 

na comunidade escolar. 

Eu já fui atleta, enquanto aluna, de DE e sabia quais as dinâmicas dos 

jogos e dos treinos que este continha. Claramente que cada escola tem o seu 

próprio funcionamento e sabia que ia aprender novas formas e novos métodos 

em relação ao DE, principalmente porque agora assumia um papel diferente, 

mas também sabia que não ia “fugir” muito ao ambiente já vivido anteriormente. 

A minha participação no DE começou no 2º ciclo e estendeu-se até ao 

secundário, onde representei o Colégio de Gaia e sagrei-me campeã do DE. 

Este ambiente não foi novo, quer como atleta quer como treinadora/professora 

do DE porque já tinha vivenciado a experiência no colégio de gaia onde treinei 

os escalões de minis e infantis femininos. Contudo, sabia que era uma 

experiência nova e que me ia ajudar a desenvolver mais competências do que 

aquelas que já tinha adquirido, até porque as modalidades promovidas na Escola 

cooperante eram diferentes do que tinha já contactado. 

Inicialmente, foi-nos dada a opção de escolha da modalidade que 

queríamos iniciar a nossa jornada no DE e após várias conversas com o meu 

núcleo de estágio, eu e os meus colegas optamos pelo corfebol. Esta decisão 

incidiu pelo facto de não conhecermos a modalidade e de nunca a termos 

também praticado. É um facto que sabíamos como se jogava porque já tínhamos 

visto alguns vídeos, mas o conhecimento era apenas superficial, nada demais.  

A Professora responsável pelo DE era espetacular e ao longo do ano 

ajudou-nos imenso quanto às nossas dúvidas e dificuldades que foram surgindo. 

Nós sabíamos que podíamos contar com ela para qualquer dificuldade e que 

estava ali mesmo para nos ajudar a crescer. 
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No primeiro treino do DE, verificamos que apareceram poucos alunos e a 

maior parte deles já participava no DE, na equipa formada desde o ano passado, 

o que facilitou muito os processos de treino porque os alunos já conheciam os 

métodos de treino e as rotinas. Lembro-me que quando nos apresentamos como 

estagiários, surgiu burburinho no pavilhão, que na verdade refletia o entusiasmo 

deles, porque queriam que nós os acompanhássemos. Rapidamente percebi 

que já se conheciam todos e que tinham uma boa dinâmica e, acima de tudo, 

que o objetivo deles era revalidar o título de campeões de corfebol no DE. Após 

o treino, senti que tinha de me aplicar e investir neste trabalho para que os 

objetivos fossem cumpridos e conseguíssemos ser novamente campeões, até 

porque a sensação de ser campeão é muito boa (é uma sensação incrível). Ao 

longo do tempo a motivação aumentou porque sabia que todos estávamos “a 

remar para o mesmo lado” e como não gosto de perder e sou muito competitiva 

sabia que podia exigir o máximo deles nos treinos para que depois fossemos 

compensados nos jogos com vitórias. Sabia que estava em contexto de escola 

e não de um clube, mas também sabia que podia assumir uma postura 

semelhante de quando treinava andebol no colégio porque se os alunos estavam 

ali era porque queriam e o objetivo era ganhar a competição. 

Nos treinos seguintes, quando chegamos ao pavilhão estavam imensos 

miúdos e lembro-me de comentar com os meus colegas o rápido aumento do 

número de alunos nos treinos. O aumento era bem visível o que nos agradou 

porque podíamos fazer duas equipas e ambas participarem nos jogos, pois 

assim todos os alunos tinham mais oportunidades de jogar. Desta forma, era 

criado um ambiente de treino excecional, em que todos estavam aplicados e 

concentrados no mesmo. 

A partir destes primeiros momentos percebi logo que tínhamos um bom 

ambiente e uma boa equipa e que íamos proporcionar boas experiências aos 

alunos para que evoluíssem e crescessem tanto a nível pessoal como a nível 

competitivo. Reunimos com a professora responsável pelo corfebol e delineamos 

os treinos de forma progressiva e de forma a preparar os alunos para o primeiro 

jogo. Em cada treino cada estagiário realizava uma parte específica, como por 

exemplo o aquecimento ou um exercício específico de passe ou de lançamento 

até chegarmos ao ponto de darmos os treinos sozinhos e planeados por nós 

mesmos. A responsabilidade foi crescendo, mas sabia que a equipa estava cada 
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vez mais preparada para enfrentar a competição. Com efeito, foram horas e 

horas de treino, horas e horas de jogo treino, horas e horas de preparação física 

e os alunos estavam determinados e focados. Mas finalmente a competição 

chegou! Infelizmente como trabalho ao fim de semana não consegui 

acompanhá-los nas competições, mas sempre que podia (nas horas livres do 

trabalho) fazíamos uma ligação pelo messenger e conversava com eles sobre 

tudo o que se tinha passado no jogo e fora do mesmo. Desta forma, apesar de 

não ir aos jogos sabia que estava presente de algum modo, pois eles sabiam 

que me preocupava com o sucesso deles e, por isso, estava sempre em contato 

com eles. Era uma forma de compensar a minha ausência. 

As semanas foram passando e as vitórias acumulavam-se, o que me 

deixava satisfeita com o nosso trabalho e o investimento deles, porque nós 

estávamos a contribuir para o sucesso deles.  

Foi assim, com este trabalho que conseguimos! Voltamos a ser campeões 

de DE no corfebol o que me deixou bastante contente e realizada com o trabalho 

que eu e os meus colegas tínhamos feito. Este foi um ano trabalhoso, mas que 

no final compensou. Todas as dores de cabeças, todos os problemas, todas as 

dificuldades desapareceram com uma simples vitória na final. Na verdade, fiquei 

com o sentimento de dever cumprido! 

No entanto, apesar de ter uma participação mais ativa e presente no 

corfebol, durante todo o ano fui acompanhando também os treinos de badminton 

e ténis de mesa, onde cheguei a realizar alguns treinos com os alunos, jogando 

contra eles, de forma a experienciarem outros desafios. Além disso, sempre que 

acabava os nossos treinos dirigia-me para o espaço onde treinavam as restantes 

modalidades e ficava a assistir, por vezes, jogava com eles ou observada 

diferentes formas de treino em modalidades que nunca tive experiência como 

treinadora. Senti que participei, não tão fervorosamente nas atividades e nos 

treinos dos alunos que praticavam ténis de mesa e badminton, como no corfebol, 

mas percebi que de alguma forma os ajudei a ultrapassarem algumas 

dificuldades que sentiam durante o jogo. 

Após tudo ter acabado apenas consigo descrever a experiência numa 

única palavra: ÚNICA!  

Tudo o que vivi, senti vai fazer parte das boas recordações que levo da 

Escola e cada aluno que participou no DE e que contribuiu para que esta 
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experiência ficasse guardada no meu coração, porque foram eles os primeiros. 

Estes alunos foram os primeiros da minha experiência como professora 

estagiária numa Escola. 

Assim, considero que a minha participação/intervenção resultou num 

objetivo atingido, superando todas as minhas expetativas.  

 

 

5.2. Direção de Turma- “A descoberta do desconhecido” 

 

 

Como referi anteriormente, a turma que me foi atribuída foi um 9º ano, 

quer era a direção de turma da PC, por isso tive a oportunidade de partilhar esta 

função de DT com a PC. Desde o início que a PC começou a explicar as tarefas 

que um DT tinha de cumprir, prevenindo-me, também, para a crescente 

autonomia que queria que eu tivesse neste processo. Este era um processo que 

eu nunca tinha experienciado e tinha a certeza que ia aprender muito sobre um 

DT. 

Inicialmente, percebi que um DT possui várias funções neste papel, sendo 

um agente intermedio entre “ (…) diversos interlocutores: alunos, professores e 

encarregados de educação” (Roldão, 1995, p. 10).  Roldão (1995) refere que o 

DT possui uma função de coordenação e, durante o ano letivo, fui afetivamente 

percebendo que é o DT quem coordena os docentes do conselho de turma. Este 

conhece todos os professores da turma, os objetivos e natureza das áreas 

curriculares com que cada professor trabalha, os modos de trabalhar de cada 

um e apela à responsabilização e participação dos docentes para um trabalho 

comum a desenvolver em benefício da turma.  

Adicionalmente, um DT tem de resolver problemas que dizem respeito ao 

desenvolvimento curricular, nomeadamente a estruturação das atividades de 

aprendizagem da turma, a definição de prioridades curriculares decorrentes da 

análise da turma e a definição de um perfil de competências a desenvolver 

relativamente às disciplinas e às áreas curriculares (Roldão, 1995).  

Todos estas tarefas foram sendo descobertas por nós ao longo do ano 

letivo, sendo que as tarefas onde tive mais intervenção centraram-se na 

organização de todos os documentos referentes aos alunos, a marcação e 
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justificação de faltas, ao contato com os encarregados de educação (EEs) nas 

reuniões de final de período e à resolução de problemas quer entre alunos quer 

entre professores da turma.  

Na primeira reunião de conselho de turma, como ainda não conhecíamos 

todos os docentes e não sabíamos a dinâmica das reuniões, ficamos 

responsáveis por enumerar os pontos, quer positivos quer negativos, de todos 

os alunos para que depois pudéssemos fornecer esses dados aos EEs. Este 

documento foi atualizado todos os períodos, sendo que foi muito útil para a 

avaliação no 3º período.  

Outra tarefa que tive de realizar foi a construção do dossier de turma. Este 

dossier foi sendo construindo ao longo do ano, sendo que a primeira ficha a 

integrá-lo foi a ficha do registo biográfico, que continha informações relativas a 

cada aluno, nomeadamente os dados pessoais, os dados dos EEs, o percurso 

escolar, as informações sobre a saúde e sobre a escola (ANEXO 2). Mas este 

não foi o único documento no dossier, pois todas as informações sobre o 

percurso do aluno, sobre as reuniões, sobre as notas e justificações de faltas 

foram, também, arquivadas, ou seja, este dossier continha todas as informações 

que um DT precisava de saber sobre a sua turma. 

Durante este percurso fui conhecendo as histórias dos alunos e percebi 

que por trás de um rosto está sempre uma história pessoal, positiva ou não, e 

que isso influencia o seu percurso escolar. Ouvi algumas narrativas 

preocupantes e esta foi a parte que mais me chocou enquanto acompanhei e 

desempenhei o papel de DT.  

Relativamente ao contato com os EEs percebi que nem todos têm a 

mesma disponibilidade e interesse em saber do percurso escolar dos filhos e 

isso fez-me um pouco de confusão. Como refere Alho e Nunes (2009), os DT 

para conseguirem comunicar com os EEs utilizam atendimentos individuais ou 

reuniões e a minha PC não era exceção, pois havia um dia determinado por ela 

para que os EEs pudessem esclarecer ou falar de algum assunto. Mas raramente 

apareceu um EE, sendo que muitas vezes a PC teve que ligar aos EEs a marcar 

uma reunião fora do horário de atendimento para que pudesse tratar dos 

assuntos relativos aos seus educandos. Nitidamente que os EEs que precisavam 

mais de falar, com a DT, eram aqueles que praticamente não se interessavam 

pelos educandos, nem compareciam às reuniões. O contato com os EEs era 
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quase sempre por motivos menos positivos, mas apesar disso faríamos um 

esforço para referir aspetos positivos, pois um aluno não demonstra apenas 

situações menos positivas.  

Terminada esta etapa de acompanhamento entendo que, por vezes, a DT acaba 

um pouco por assumir o papel de “mau da fita”, porque possui obrigações das 

quais não pode descorar, que são muitas vezes desagradáveis de desempenhar. 

Como assisti durante este ano, é o DT que acaba por encaminhar os alunos para 

o melhor caminho da sua formação e educação, pois os EEs não dão o devido 

valor às situações problemáticas dos filhos. 

 

5.3. Corta-Mato e Meeting- Primeira Participação nas atividades da Escola 

 

O corta-mato está inserido no plano de atividades do grupo de EF. 

Assim sendo, como é uma atividade já realizada há vários anos na Escola 

já tem as suas próprias dinâmicas, no entanto está sempre sujeita a adaptações 

e a melhorias. 

Para que esta atividade fosse planeada corretamente, foi convocada uma 

reunião onde todos os elementos do grupo de EF deviam estar presentes. Nesta 

reunião cada docente ficou responsável por uma parte da atividade e nós, núcleo 

de estágio, ficamos responsáveis pelas inscrições e no dia da prova ficamos 

espalhados pelo percurso para que não houvesse problemas, nem enganos por 

parte dos alunos. 

 No que diz respeito ao meeting cada um de nós ficou responsável por uma 

prova e eu fiquei no lançamento do vortex.  

Nestas atividades apenas podiam participar quem se inscrevesse 

antecipadamente para que a organização fosse melhor planeada. 

No dia das atividades, cheguei à escola bem cedo e comecei logo a 

realizar o campo para a minha atividade do meeting. Primeiro fiz as marcações 

das pontuações no campo e depois preocupei-me com o com a lista de 

participantes para a minha prova. De seguida, os alunos começaram a chegar e 

a juntar-se no campo exterior e quinze minutos antes das provas darem início, o 

Professor responsável pelo corta-mato e meeting fez-me a proposta de eu 

realizar o aquecimento aos alunos que iam participar. A minha primeira reação 
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foi E agora? O que vou fazer?!, mas claro que aceitei o desafio e chamei os 

alunos todos para a minha frente. Na altura lembro-me que foi assustador ver 

tantos alunos a virem na minha direção, mas o que pensei foi que não podia 

mostrar inferioridade e apesar de ser estagiária tinham que me respeitar. Esse 

respeito foi evidente o que me deixou bastante tranquila para falar com eles e 

transmitir-lhes que iam seguir as minhas instruções para o aquecimento e que, 

de seguida, iam começar as provas. 

Após o aquecimento, iniciaram-se as provas e a minha correu bastante 

bem e sem atrasos. Eu estava na área de lançamento para verificar se os alunos 

ultrapassavam essa área, dois alunos do 12º ano estavam nas zonas de 

pontuação para confirmarem o local onde o vortex tinha caído e um professor da 

escola estava a apontar as pontuações dos alunos. Foi um trabalho de equipa 

que correu muito bem e que ajudou na conclusão da prova com o maior sucesso 

possível. Durante a prova fui ajudando os alunos que tinham mais dificuldades 

em lançar o vortex e senti que eles me ouviam e me respeitavam o que me 

deixou bastante contente visto que a maior parte dos alunos não eram da minha 

turma residente nem da minha turma partilhada. Adorei fazer parte desta 

organização até porque nunca tinha organizado este tipo de evento com a 

modalidade em questão. 

Após o meeting, começamos logo a organizar o percurso para o corta-

mato enquanto os alunos estavam na pausa para o lanche. Eu e os meus 

colegas fomos buscar todo o material para a construção do percurso e 

começamos logo a montar a chegada dos alunos pois era a que dava mais 

trabalho. De seguida, todos os professores reuniram e delinearam pontos 

estratégicos para nos colocarmos e observarmos o percurso dos alunos. Antes 

de começarem as provas que estavam divididas por escalões, cada escalão 

realizou uma volta experimental a pé e atrás de nós para que soubessem o 

percurso e após essa volta sabiam que a prova ia iniciar-se. Foi bastante curioso 

ver alunos que potencialmente tinham tudo para ganhar a prova e não ganharam 

porque a “sede” de vitória era tanta que logo no início da partida aceleraram 

sendo que depois não conseguiram aguentar o ritmo da mesma até a fim. 

Durante as provas fui sempre aconselhando os alunos visto que as dificuldades 

deles em controlar a respiração eram bem evidentes. Após o último aluno ter 

passado por mim dirigi-me para a meta e ajudei a formar uma fila por ordem de 
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chegada para que pudessem dar o nome nas mesas e assim enumerar os 

alunos. 

Tendo em conta que antes do corta-mato dediquei grande parte do tempo 

ao desenvolvimento da resistência aeróbia com vista à participação dos meus 

alunos no corta-mato, não poderia ter ficado mais satisfeita com os resultados 

de alguns alunos, inclusive com o que ficou em primeiro lugar e os alunos que 

ficaram no pódio.  

 Foi uma experiência que voltaria a repetir porque todo o envolvimento dos 

professores ajudou que estas atividades tivessem o sucesso que tiveram e deu-

me bastantes bases para um dia organizar um corta-mato ou um meeting numa 

Escola. 

 

5.4. Visita de Estudo ao Museu dos Transportes – “Uma viagem pela cultura” 

 

Estávamos, nós, na sala dos professores como era habitual quando fomos 

abordados por uma Professora de história que nos convidou para fazermos parte 

da organização de uma visita de estudo ao museu dos transportes. Esse convite 

surgiu porque eram apenas para os alunos do 9º ano e como nós, núcleo de 

estágio, tínhamos quase todas as turmas do 9 ano fizeram-nos o convite. Na 

altura ficamos surpreendidos porque não contávamos com tal convite e 

informamos a docente que tínhamos primeiro de informar a nossa PC, mas que 

gostaríamos muito de ir com os alunos a essa visita de estudo.  

Após uma reunião de núcleo em que o tema foi a participação na visita de 

estudo a PC informou que ia ser bastante benéfico participarmos nesta aventura 

até para sabermos como se organiza uma visita de estudo e de que forma é 

realizada. 

No dia da visita ficou combinado que quem quisesse ia ter à estação de 

comboios de Arcozelo e quem quisesse podia ir com as professoras a pé até à 

mesma, mas se quisessem ir tinham de avisar para se saber por quem é que 

tínhamos de esperar. Logo à partida acho que não foi bem pensado porque se é 

uma visita de estudo todos deviam partir do mesmo lugar e à mesma hora visto 

que os alunos estão ao abrigo das docentes. Fomos de comboio até ao Porto e 

lá tivemos de percorrer a pé um percurso até ao museu dos transportes. Foi 
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bastante agradável a caminhada e deu para conhecer melhor os alunos e eles 

conhecerem-me melhor a mim.  

Após entrarmos no museu os alunos foram divididos para que cada grupo 

acompanhasse um guia e eu fiquei com a minha turma. Durante a visita fui 

alertando alguns comportamentos menos corretos por parte de alguns alunos, 

mas tirando essa parte a visita correu bem e foi interessante porque eu nunca 

tinha visitado o museu e o conhecimento que foi adquirido foi bastante positivo. 

A visita tinha terminado, mas ainda estava destinado um passeio de barco 

no Douro pelas pontes e lá voltamos nós a caminhar até à ribeira onde íamos 

apanhar o barco. Este convívio foi fundamental para criar raízes na turma e eles 

perceberem que o meu papel nas aulas não era apenas o de “má”. Foi um 

passeio agradável em que a cultura voltou a estar presente e vários 

ensinamentos sobre as pontes foram adquiridos durante o passeio de barco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.5. Torneio de Andebol – “O outro lado de MIM” 

 

Andebol não é para mim uma modalidade desconhecida. É uma 

modalidade muito familiar com que tenho contato há 15 anos e como tal, o 

Professor responsável pela organização do torneio sabia da minha afinidade 

com a modalidade e propôs-me que o ajudasse na organização do torneio assim 

Figura 2- Visita de Estudo ao Museu dos Transportes 
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como na parte da arbitragem do mesmo. Fiquei muito contente porque sabia que 

ele ia confiar em mim e afinal não era vista apenas como uma estagiária, mas 

sim como uma pessoa que integrava a escola e que fazia parte do grupo de 

docentes. 

Já não era a primeira vez que organizava torneios de andebol e estava 

confortável com a situação. A única situação em que não me estava a sentir tão 

cómoda era a parte da arbitragem porque ia mostrar outra caraterística que os 

alunos desconheciam. A comunicação e o trabalho em equipa entre mim e o 

professor responsável foi evidente e isso evidenciou-se no torneio. A 

organização foi simples, mas eficaz.  

As inscrições decorreram duas semanas antes do torneio e, após as 

inscrições, organizamos as equipas em dois grupos. Todos iam jogar contra 

todos no grupo e apuravam-se os dois primeiros classificados de cada grupo. 

Jogou-se as meias finas e a final estava destinada para o Dia Desportivo na 

escola- Dia D.  

Na parte da arbitragem pensei que ia ser mais difícil, mas tal não se 

verificou. O respeito fez-se sentir e enquanto arbitrava, obviamente que havia 

contestações pelas decisões tomadas ao longo dos jogos, não houve 

impropérios quer para mim quer para o Professor que arbitrava comigo. Houve 

alunos a vir conversar comigo a perguntar se eu era realmente árbitra, talvez 

viessem só por curiosidade ou então para se certificarem que o trabalho de 

campo estava a ser realizado por pessoas que tinham conhecimento ou se era 

apenas por professores de EF da escola, e a minha resposta espelhava-se nas 

caras dos alunos como forma de satisfação. Sim, eu sou árbitra de Andebol! 

Após a minha participação neste torneio voltei a ser pretendida para 

arbitrar jogos de andebol, mas agora foram os alunos do 12º ano que estavam a 

organizar e me pediram se podia ajudá-los no campo da arbitragem. A minha 

resposta foi um sim, claro. Quando os alunos falaram comigo fiquei contente 

porque sabia que eles consideravam que eu ia sempre ajudá-los no que fosse e, 

por isso, estavam a pedir-me ajuda. O meu papel na escola não era apenas 

lecionar as aulas, mas também ajudar os alunos no que eles necessitassem quer 

desportivamente quer noutras circunstâncias. 

 Voltou a ser uma experiência notável e, apesar de já conhecer as 

dinâmicas destes torneios, aprendi sempre com todos os intervenientes nestas 
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atividades. Há sempre algo a melhorar e se voltasse a realizar um torneio de 

andebol, claramente não cometia os mesmos erros e melhorava e inovava 

alguns aspetos, nomeadamente as dinâmicas entre as equipas na entrada e 

saída do pavilhão. 

 

 

5.6. Dia D – “O Dia da Desmultiplicação” 

 

Este era o dia mais aguardado quer pelos professores, quer pelos alunos. 

O Dia que, desde que entramos na escola, sempre foi falado como o dia 

desportivo da escola. Eu sabia que era um dia importante e que íamos estar com 

mil coisas para fazer, mas também sabia que ia participar no melhor dia da 

Escola em que a adesão dos alunos ia ser massiva.  

No meu calendário estava destinado que ia arbitrar as finas de andebol 

do 7º ano, do 8º ano e do 12º ano e que ia estar na organização das finais de 

voleibol, sem contar com a presença nos jogos de futebol e no entretenimento 

que ia acontecer nos intervalos. 

Era um dia em que se pudesse dividir-me, cada pedaço de mim estava 

num local diferente da escola. 

Inicialmente decorreram as finais de voleibol e os alunos estavam em 

massa dentro do pavilhão para apoiarem as respetivas turmas e colegas. O 

barulho era intenso e mal se ouvia os apitos dos árbitros. O ambiente de 

competição estava instalado e a festividade era evidente. Era o Dia D! 

As finais do torneio de andebol correram dentro da normalidade onde o 

respeite entre os intervenientes foi notório pois sabiam que se algo acontecesse 

eram desqualificados. Esta era a regra essencial para que houvesse respeito e 

ordem.  

Após realizar as finais, que em cima referi, fiquei no pavilhão a assistir à 

final do 9º ano, isto porque não podia apitar pois eram os meus alunos que 

estavam na final. Basicamente desempenhei a função de treinadora porque não 

conseguir estar sossegada a assistir à final sem corrigir posições e outros 

aspetos decorrentes do jogo. Sei que os meus alunos precisavam de mim e eles 

sabiam que eu estava ali para os ajudar a conquistar o título. Após o tempo 
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regulamentar as equipas terminaram empatadas e iam para prolongamento. Eu 

reuni os alunos e afirmei que tinham de estar coesos e pensar com cabeça pois 

a outra equipa era mais experiente visto que dos sete jogadores em campo, cinco 

eram jogadores de andebol federados. Na altura lembro-me de falar muito com 

eles, para os motivar e dar instruções, mas a euforia era tanta que passados dez 

minutos já não me lembrava do que lhes tinha proferido. Conseguimos levar o 

jogo para os 7metros e aqui eu sabia que era tudo a favor da equipa adversária 

porque por mais que eu tenha ensinado e trabalhado com eles os 7metros, eles 

não tinham a capacidade técnica para executarem corretamente o livre. E foi isso 

que falhou, perdemos a final pois apesar de eles saberem que não podiam 

levantar o pé na execução do livre, muitos levantaram o que fez que muitos golos 

não fossem validados. Perdemos a final, mas eu ganhei com eles uma confiança 

e respeito que até então não tinha. O orgulho neles era notório porque 

conseguiram debater-se perante uma equipa de federados e, isso, eu transmiti-

lhes no fim do jogo, através da desilusão, do choro que pairava entre nós. Foram 

uma equipa e acima de tudo foram a minha equipa e os meus alunos. Cheguei 

ao fim com o dever cumprido porque dediquei-me muito nas aulas de EF para 

que eles evoluíssem e chegassem ao torneio com capacidades para defrontarem 

qualquer equipa. 

Foi um dia incrível com muitas emoções à mistura e sobretudo com muito 

trabalho realizado. Valeu a pena todas as horas despendidas para a organização 

dos torneios, foi uma aprendizagem constante e adquiri muitas ferramentas para 

o futuro. 

 

 

5.7. “Orientação Matemática” – A atividade do núcleo de estágio 

 

A atividade que queríamos organizar na escola tinha como palavra-chave 

inovação e então surgiu a ideia de organizarmos uma prova de orientação em 

que as questões fossem relacionadas com matemática. E matemática porquê? 

Porque como as nossas turmas eram do 9º ano, estavam em ano de exame 

nacional e sabíamos, através dos resultados que foram transmitidos nas 

reuniões anteriores que as classificações de matemática eram muito negativas, 

optamos por “arriscar” nesta atividade. Arriscar porque não sabíamos se ia ter 
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adesão ou não visto que não era uma atividade obrigatória e apenas o 9º ano 

podia participar. Para conseguirmos realizar esta atividade precisávamos de 

professores de matemática e conseguimos criar uma parceria com o grupo 

disciplinar de matemática em que foi fundamental para a atividade. 

Esta atividade foi planeada durante muito tempo e para conseguirmos que 

tudo funcionasse corretamente, decidimos distribuir tarefas entre o núcleo de 

estágio. Eu fiquei responsável pela parte da dinamização, divulgação da 

atividade e prémios (ANEXO 3). No entanto, apesar da minha principal função, 

participei em todas as decisões que foram tomadas em relação à atividade e 

também ajudei os meus colegas quer na planificação dos mapas, elaboração 

das balizas, entre outras tarefas, assim como eles me ajudaram a mim. Foi um 

trabalho de equipa. 

Inicialmente começamos pelas inscrições, pois a partir daí podíamos 

planear o resto da atividade. Decidimos realizar uma aula experimental (ANEXO 

4) para cada turma pois a orientação não era uma matéria que eles abordassem 

muito na escola nem tinham realizado alguma prova dentro da Escola. Para isso, 

falamos com todos os professores de EF de cada turma para disponibilizarem 

50 minutos e assim conseguirmos realizar a aula experimenta.  

A aula experimental foi planeada por nós em que explicamos o que era 

uma prova de orientação, em que consistia, como era realizada, que material era 

utilizado e como podiam orientar-se num mapa e no terreno. Após as explicações 

e vários exercícios, realizaram uma prova que tínhamos planeado em cinco 

pontos. Era uma prova pequena com o objetivo de ser um pré-teste para a prova 

final. As aulas correram como tínhamos planeado e os alunos gostaram muito 

da prova que realizamos. No fim perguntamos sempre que aspetos é que eles 

achavam que devíamos melhorar para a prova final e fomos adquirindo vários 

feedbacks (ANEXO 5). 

Após as aulas experimentais, na semana a seguir, voltamos às turmas 

para que elas se inscrevessem e aqui estava o nosso maior medo (ANEXO 6). 

Será que íamos ter adesão? Será que eles tinham gostado ao ponto de quererem 

participar na nossa atividade? Enquanto íamos à primeira turma, olhávamos uns 

para os outros e o nosso olhar transmitia incerteza. Estávamos próximos de 

responder às nossas perguntas. Assim que chegamos ao pavilhão e à turma 

começamos a transmitir algumas informações e perguntamos se alguém queria 
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inscrever-se na nossa prova de orientação ao qual começaram a surgir os 

primeiros braços no ar e nós, rapidamente, olhamos uns para os outros e 

respiramos um pouco de alívio.  “Ao menos já temos alguém para participar!”, 

pensei eu. No entanto, deparamo-nos que naquela turma tínhamos três grupos 

inscritos, ou seja, doze alunos já estavam inscritos. À medida que fomos às 

turmas começamos a reparar que por cada turma tínhamos três a quatro grupos 

o que nos deixou bastante contentes e aliviados porque a adesão estava a ser 

fantástica por parte dos alunos. No total inscreveram-se setenta e dois alunos 

apenas do 9º ano. Foi fantástico!  

Após as inscrições decidimos realizar três mapas com três percursos 

diferentes para que os alunos não se encontrassem pelo caminho e revelassem 

as respostas uns aos outros (ANEXO 7). Na altura lembro-me de que cada um 

de nós ficou responsável por um mapa e de colocar os pontos no mesmo tendo 

sempre em atenção o local onde os colocava para que não fosse muito próximo 

dos pontos dos outros mapas. De seguida, distribuímos as equipas pelos mapas 

tendo em atenção algumas equipas que iam realizar teste no dia da prova e 

tinham de ser as primeiras a avançar para que depois ficassem disponíveis para 

realizar o tal teste. As perguntas foram realizadas pelo grupo disciplinar de 

matemática e depois de executadas foram-nos entregues para verificarmos as 

questões (ANEXO 8). Ao inicio pensamos que iam ser apenas questões de 

matemática, mas quando nos foi entregue as questões ficamos completamente 

rendidos às questões porque todas estavam relacionadas com EF e com o 

desporto. A ideia foi muito boa e nós adorámos bastante. Sinto que nós e os 

professores de matemática trabalhamos em sintonia e que esta parceria resultou 

bastante bem em que ambas as partes estavam satisfeitas com o trabalho 

realizado. 

Relativamente aos prémios decidimos que queríamos oferecer algo 

diferente e para primeiro prémio conseguimos o patrocínio de uma escola de surf 

(Atlântica surf school) (ANEXO 9) em que o objetivo era oferecer uma aula de 

surf ao grupo que ganhasse a prova de orientação, para segundo prémio 

oferecemos uns vales monetários para usufruírem numa loja desportiva 

(Sportzone) e para terceiro prémio arranjamos um patrocínio de uma confeitaria 

local em que oferecemos o almoço ao segundo grupo classificado (ANEXO 10). 
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Acho que conseguimos uns prémios aliciantes e bastante bons para uma prova 

de orientação escolar.  

Chegou o dia da prova e chegamos bem cedo à escola para começarmos 

a preparar os percursos e foi isso que fizemos. A primeira tarefa foi cada um 

colocar as balizas referentes aos pontos do seu mapa e, de seguida, 

conseguimos apoio duma turma do 12º ano para colocarem-se em pontos de 

referência e verificarem se as equipas escondiam as balizas ou faziam algum 

tipo de trapaça. Eu e o Miguel ficamos responsáveis pela partida das equipas e 

o João ficou responsável por circular pelos percursos e observar se existiam 

irregularidades.  

A prova correu dentro do tempo previsto, mas é claro que numa prova e 

numa competição existe sempre pessoas sem cultura desportiva e nesta não foi 

exceção. Durante a prova foi-nos avisado de algumas situações que alguns 

alunos fizeram o que nos deixou bastante tristes porque estes tinham sido 

avisados para não cometerem determinados erros e eles fizeram-no. 

Obviamente que a sanção para um grupo foi a desqualificação e para outro foi a 

perda de pontos pois a situação não tinha sido tão grave. À exceção destes 

problemas acima referidos, a prova correu muito bem e reparei que os alunos 

estavam satisfeitos com a atividade até porque os feedbacks que recebemos 

foram bons.  

Foi uma atividade que contou com várias parcerias, mas que sem eles 

não era possível. Foram horas despendidas para os prémios, foram deslocações 

para arranjarmos esses mesmos prémios, foram horas a pensar nos percursos 

e a montá-los, mas no fim tudo valeu a pena porque o nosso objetivo foi cumprido 

e com sucesso. 

 

5.8. Torneio Futevólei – “Mas este troféu não é para nós, este troféu é para a 

nossa Professora de EF” 

 

Ao longo do ano fui percebendo que os alunos nas aulas de voleibol 

tinham sempre tendência a jogá-la com o pé, no entanto eram logo repreendidos 

pois tal não é permitido à exceção se for em último caso para conseguir jogar a 

bola. Fui sondando os alunos se alguma vez tinham jogado ou a escola tinha 
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organizado algo referente ao futevólei e a resposta foi negativa. Eu queria inovar, 

queria realizar algo novo tanto para a escola como para os alunos e então fui 

com a minha ideia avante. Falei com a PC e ela, também, referiu que nada tinha 

sido feito relativamente a torneio deste tipo de modalidade. Comecei logo a 

trabalhar. 

Como já tinha estado envolvida na organização de torneios na escola, 

sabia aquilo que tinha de melhorar para que o torneio corresse bem. O 

envolvimento que tive anteriormente ajudou-me bastante na planificação e 

organização do meu torneio. Primeiro aprendi que sem participantes não 

conseguimos planear bem o torneio e foi por aí que comecei. Realizar as fichas 

de inscrição (ANEXO 11) foi o primeiro passo e, se seguida, dirigi-me para as 

turmas para realizar as inscrições. Quando comecei pela primeira turma, que foi 

a minha, a aderência e o entusiasmo foi logo evidente. Eu sabia que os alunos 

iam aderir e participar em algo que juntava o futebol e o voleibol pois eram duas 

modalidades que são bastante acarinhadas pelos alunos. Fui percorrendo as 

turmas todas e todos queriam inscrever-se, inclusive tive duas equipas só de 

elementos femininos para participarem, o que me deixou bastante contente com 

a situação. Ao todo consegui oito equipas, num total de cinquenta participantes. 

Quando me refiro que a aderência foi positiva, refiro-me que este torneio apenas 

estava destinado ao 9º ano porque eu sabia que a escola era um pouco 

problemática e no 7º e 8º ano estavam os alunos mais problemáticos e como eu 

não os conhecia, pois não eram os meus alunos, corria o risco de o torneio não 

correr bem pois os conflitos iam emergir. O 9º ano era um meio a que estava 

habituada e sabia que muitos para o ano não iam estar presentes naquela Escola 

e então optei por organizar o torneio apenas para este ano também para lhes 

proporcionar boas experiências de fim de ano, de fim de ciclo.  

De seguida, comecei por realizar o sorteio das equipas e dividi-las por 

dois grupos. Afixei o quadro competitivo e o regulamento com antecedência para 

que os alunos estivessem preparados para a competição e soubessem quais os 

adversários que iam ter pela frente (ANEXOS 12 e 13). Após preparar todos os 

documentos para afixá-los, decidi realizar os boletins de jogo (ANEXO 14). Na 

altura lembro-me de pensar que não podia falhar nada, nem faltar nenhum 

documento porque queria que tudo tivesse perfeito. Depois de todos os 

documentos estarem preparados, mostrei-os a um professor que está habituado 
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a organizar torneios de voleibol e este foi muito importante para mim porque deu-

me muitos conselhos, alertou-me para muitas situações e contou-me a sua 

experiência. Ele foi uma pessoa fundamental para o meu torneio porque com a 

sua experiência, por exemplo, ajudou-me a idealizar como havia de montar os 

campos de futevólei no campo exterior e inclusive ofereceu-se para disponibilizar 

material que tinha no clube para eu conseguir colocar as redes mais seguras e 

fazer as marcações de campo mais rapidamente. Sempre que tinha alguma 

dúvida dirigia-me a ele porque ele sabia o que me dizer para ajudar a pensar na 

solução. 

No dia do torneio tive a ajuda dos meus colegas de núcleo para montar 

os campos e depois contei com a ajuda das minhas alunas para fazerem mesa 

nos campos. Todos foram essenciais para que o torneio corresse bem e a nível 

de organização esteve bem, apesar de algum atraso no início do torneio o que 

depois foi compensado com muita dinâmica por parte dos participantes. 

Tive medo que não conseguisse organizar o torneio ou que alguma coisa 

corresse mal no dia. Estava muito ansiosa que o torneio começasse e depois de 

começar fiquei mais tranquila. Foi uma experiência que voltaria a repetir porque 

apesar de todo o trabalho e esforço, no fim compensou ao ver a minha turma a 

ganhar o torneio e este ter funcionado bem. Os meus alunos são o meu orgulho 

porque sei que os preparei bem para este e para os outros torneios e sei que fiz 

tudo para os ajudar a ultrapassarem as dificuldades e chegarem a este torneio 

capazes de vencê-lo. Foi uma felicidade a duplicar e nunca vou esquecer as 

palavras que os meus alunos proferiram, em frente da Escola toda, na entrega 

de prémios que decorreu a seguir ao torneio – “Mas este troféu não é para nós, 

este troféu é para a nossa Professora de EF.” 
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Figura 3- Torneio de Futevólei- Entrega de Prémios 
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6.Área III- Desenvolvimento Profissional- Estudo: 

Motivação para a prática e não prática no desporto 

escolar. 

6.1. Resumo 

O presente estudo teve como objetivo identificar quais os motivos para a 

prática e não prática do desporto escolar. De forma a desenvolver o estudo, 

foram aplicados questionários a 131 alunos, sendo que apenas 89 alunos 

responderam ao questionário Inquérito de Motivações para a Ausência de 

Atividade Desportiva (imaad) e 42 responderam ao questionário de Motivação 

para as Atividades Desportivas (qmad). Estes questionários foram aplicados no 

início de cada aula e cada sessão de treino. Os dados recolhidos foram 

analisados através do spss (versão 24) e consequentemente foram analisadas 

as médias e desvio padrão de cada variante. Posteriormente, foi analisado 

através do t de Student para as comparações entre médias e a análise de 

variância (anova) para comparações entre fatores no caso da variável ciclo de 

ensino. Os motivos mais importantes para a prática de desporto escolar 

centraram-se nos fatores de “competição” e de “forma física/competência” e os 

motivos para a não prática de desporto escolar centraram-se nos fatores de “falta 

de tempo” e “Aversão Desportiva /Insatisfação”. No que diz respeito aos motivos 

para a prática de desporto escolar em função do sexo foi destacado os motivos 

relativos aos fatores de “Falta de Tempo” e “Aversão Desportiva/Insatisfação” e 

os motivos para a não pratica de desporto escolar em função do sexo centram-

se na “Falta de Tempo” e “Aversão Desportiva/ Insatisfação”. Por último, em 

relação aos motivos para a prática de DE em função da escolaridade, verifiquei 

que os alunos do 2º ciclo dão mais importância aos aspetos relativos aos fatores 

“Estatuto”, “Emoções/Prazer”, “Competição” e “Associação Geral”, enquanto que 

os alunos do 3º ciclo dão mais importância aos fatores “Forma 

Física/Competência” e “Associação Específica”. Os motivos para a não prática 

de desporto escolar em função da escolaridade verifiquei que os fatores “Falta 

de Tempo” e “Aversão Desportiva/Insatisfação” continuam a ser os motivos 

prediletos dos alunos para a não prática. 

PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO, PRÁTICA DESPORTIVA, DESPORTO 

ESCOLAR, EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO 
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6.2. Abstract 

 

The present study aimed to identify the reasons for the practice and not practice 

of school sports. In order to develop the study, questionnaires were applied to 

131 students, and only 89 students answered the Questionnaire on Motivation 

for Absence of Sports Activity (imaad) and 42 answered the questionnaire 

Motivation for Sports Activities (qmad). These questionnaires were applied at the 

beginning of each class and each training session. The collected data were 

analyzed through spss (version 24) and consequently the means and standard 

deviation of each variant were analyzed. Later it was analyzed by Student's t for 

comparisons between means and analysis of variance (anova) for comparisons 

between factors in the case of the teaching cycle variable. The most important 

reasons for the practice of school sports focused on "competition" and "fitness / 

competence" factors and the reasons for not practicing school sports focused on 

"lack of time" and "Sports Aversion / Dissatisfaction. " Regarding the reasons for 

the practice of school sports as a function of sex, the reasons related to the "Lack 

of Time" and "Sports Aversion / Dissatisfaction" factors were highlighted, and the 

reasons for not practicing school sports as a function of sex, and "Aversion to 

Sport / Dissatisfaction". Finally, in relation to the reasons for the practice of school 

sports as a function of schooling, I noticed that students in the 2nd cycle give 

more importance to the aspects related to the factors "Statute", "Emotions / 

Pleasure", "Competition" and "General Association" , whereas the students of the 

3rd cycle give more importance to the factors "Physical Form / Competence" and 

"Specific Association". The reasons for not practicing school sports as a function 

of schooling have verified that the factors "lack of time" and "sports aversion / 

dissatisfaction" continue to be the students' favorite reasons for non-practice. 

 

KEYWORDS: MOTIVATION, SPORTS PRACTICE, SCHOOL SPORTS, 

PHYSICAL EDUCATION, SPORTS 
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6.3. Enquadramento do Estudo 

 

Segundo a organização mundial de saúde a pratica de exercício físico 

deve ser diária e a importância desta prática está assente na atualidade  Assim, 

e porque os jovens têm escolaridade obrigatória, a escola é um espaço que 

promove exercício físico (Lubans et al., 2011), não apenas através das aulas de 

educação física, mas também de atividades extracurriculares, nomeadamente o 

DE. 

O DE está inserido nas escolas e segundo o Portal do DE tem como 

missão proporcionar o acesso à prática desportiva regular e de qualidade, 

contribuindo para a promoção do sucesso escolar dos alunos, dos estilos de vida 

saudáveis, de valores e princípios associados a uma cidadania ativa e a 

participação é de caráter voluntária e consubstanciam-se nos treinos regulares 

e nas competições desenvolvidas nas escolas, sob a orientação de professores 

/treinadores qualificados. Em 2013/2014 estiveram inscritos mais de 181 mil 

alunos no DE e, isso deve-se ao fato de o sucesso desportivo aumentar e 

consequentemente aumenta a motivação pela prática desportiva no DE. 

A motivação abrange qualquer comportamento dirigido para um objetivo, 

que se inicia com um motivo e incita um comportamento singular para a 

execução de uma determinada meta (Paim & Pereira, 2004) e a prova disso é a 

participação mais efusiva e mais autónoma dos alunos nas aulas de futebol. 

 Paim e Pereira (2004) refere ainda que a motivação é importante para a 

compreensão da aprendizagem e do desempenho de habilidades motoras, 

devido ao seu papel na iniciação, manutenção e intensidade do comportamento, 

ou seja, os nossos alunos devido à motivação pela prática podem aprender mais 

eficazmente e essa reciprocidade entre a motivação e a aprendizagem deve ser 

conduzidas por nós, professores de educação física. 

A motivação pode ser classificada em motivação extrínseca e motivação 

intrínseca e a motivação extrínseca está relacionada com 

prémios/reconhecimento que eventualmente os alunos possam ganhar e a 

motivação intrínseca está relacionada com o aspeto emocional da 

aprendizagem, ou seja, se eles gostam da atividade e se aprendem é porque 

estão motivados intrinsecamente (Aydogan, 2016). 
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Segundo Veigas et al. (2009, p. 19) “os jovens envolvem-se na prática 

regular do desporto escolar devido a motivos de cariz intrínseco, 

fundamentalmente nos escalões mais elevados…” e os motivos para a não 

prática centraram-se nas respostas “os horários disponíveis das instalações não 

são adequados”, “falta de iniciativas por parte da autarquia” e “têm outras coisas 

para fazer”. Já Lubans et al. (2011) concluíram que um terço dos estudantes 

referiu que as escolas deviam ter mais variedade nas modalidades oferecidas 

mas, também concluíram que os participantes consideram os desportos 

escolares como uma oportunidade para serem fisicamente mais ativos. Na 

mesmo seguimento está Sousa e Fonseca (2004) que referem que as 

motivações dos jovens para a prática de desporto escolar estão relacionadas 

com o desenvolvimento de competências, a afiliação geral, a forma física, a 

competição e o prazer. Já Fraile e Diego (2006) realizaram um estudo com o 

propósito de conhecer os motivos de estudantes com 12 anos de idade para a 

prática do Desporto Escolar e, estes concluíram que os motivos para a prática 

desportiva incluem melhorar a saúde, estar com os amigos e desenvolverem-se 

como pessoas. 

 Assim, concluindo com a perspetiva de Sirard et al. (2006) que 

realizaram um estudo com alunos do sétimo e oitavo ano em que o objetivo era 

identificar fatores motivacionais específicos associados à participação e atrito no 

DE, chegaram à conclusão que os fatores que levam os rapazes a participar é 

de cariz competitivo, benefícios sociais e aptidão e os motivos das raparigas 

estão mais associados às oportunidades sociais que o desporto oferece. 

Relativamente aos motivos para a não prática do DE, Martins et al. (2014) 

chegaram à conclusão que as motivações para a não prática de desporto escolar 

são “a falta de tempo” e “ter outras coisas para fazer” e as motivações para a 

prática são “exercitar”, “estar em boas condições físicas”, “aprender novas 

técnicas”, “alcançar um nível mais elevado de aptidão", "melhorar as 

capacidades técnicas", "mantenha a forma", "espírito de equipa" e "fazendo algo 

que é bom”. 

 Outra perspetiva surgiu de Peralta et al. (2015, p. 136) que chegaram à 

conclusão que “o tipo de ensino está relacionado com a participação no DE, 

sendo que frequentar o ensino regular representa uma menor possibilidade de 

praticar DE do que frequentar o ensino militar”. Contudo, atualmente o número 
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de participantes tem vindo a aumentar, como referi anteriormente com o número 

de participações no ano de 2013/2014. Esta última conclusão não se reflete nas 

anteriores pois esta menciona um tipo de ensino e não o tipo de motivação que 

leva os alunos a participarem no DE. Porém, não estou totalmente de acordo 

com os autores pois não é o tipo de ensino que influencia a participação dos 

alunos, mas sim a motivação de cada um em praticar regularmente exercício 

físico. 

 

6.4. Amostra Metodológica 
 

A amostra deste estudo é constituída por 131 alunos, sendo que 42 alunos 

praticam DE e 89 alunos não praticam DE. Dos praticantes de DE, 26 alunos são 

do sexo masculino e 16 são alunos do sexo feminino. Relativamente aos alunos 

que não praticam DE, 49 são do sexo masculino e 40 são do sexo feminino. 

 

Quadro 1- Número de participantes em relação ao gênero 

 

           As idades dos alunos que praticam DE e não praticam estão 

compreendidas entre os 10 anos de idade e os 18 anos de idade, havendo 

muitos alunos de vários anos de escolaridade. 

 

 Praticam DE Não Praticam DE 

 Frequência 

 

Gênero 

Masculino 26 49 

Feminino 16 40 

Total 42 89 

 Praticam DE Não praticam DE 

 Frequência 

 

 

 

 

Idade 

10 22 12 

11 8 16 

12 1 3 

13 7 1 

14 2 18 

15 1 17 
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Quadro 2- Número de participantes em relação à idade 

 
 

 

 

 
 

 

 

Quadro 3- Número de participantes em relação à escolaridade 

 

 

6.5. Recolha de Dados 
 

6.5.1. Instrumento 
 

Neste estudo vai ser utilizado o Questionário de Motivação para as 

Actividades Desportivas, versão traduzida e adaptada (Serpa & Frias, 1991) da 

versão original Participation Motivation Questioner (PMQ) (Gill et al., 1983); e o 

Inquérito de Motivações para a Ausência de Actividade Desportiva- desenvolvido 

por Pereira e Vasconcelos-Raposo (1997) com o objetivo de avaliar, 

respetivamente, os motivos para a prática e para a não prática desportiva. 

O QMAD é um instrumento formado por 30 itens, agrupados em 6 fatores, 

sendo o fator 1- Realização/Estatuto, fator 2- Emoções/Prazer, fator 3- 

Competição, fator 4- Forma Física/Competências Desenvolvidas, fator 5- 

Associação Geral e o fator 6- Associação Específica. As respostas são dadas 

atendendo a uma escala de likert, representando o 1- “nada importante”, 2- 

16 0 17 

17 1 4 

18 0 1 

Total 42 89 

 Praticam DE Não Praticam DE 

 Frequência 

 

 

Escolaridade 

5 ano 29 32 

9 ano 2 57 

8 ano 3 0 

7 ano 7 0 

6 ano 1 0 

Total 42 89 
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“pouco importante”, 3- “importante”, 4- “muito importante” e o 5- “totalmente 

importante”. 

 

Fatores Perguntas 

Estatuto 5, 14, 19, 21, 25 e 28 

Emoções/Prazer 4, 7, 13, 16, 29 e 30 

Competição 3, 12, 20, 26 

Forma Física /Competência 1, 6, 10, 15, 17, 23, e 24 

Associação Geral 2, 11, 22 

Associação Específica 8, 9, 18 e 27 

Quadro 4- Respetivos items do QMAD em relação a cada fator 

 

O IMAAD, desenvolvido por Pereira e Vasconcelos-Raposo (1997) e 

adaptado para este estudo, é formado por 32 itens. 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 o fator 

5 – Falta de tempo. As respostas são dadas numa escala de likert sendo que o 

1 representa “discordo plenamente”, 2 “discordo”, 3 “nem concordo nem 

discordo”, 4 “concordo” e 5 “concordo plenamente”. 

 

Fatores Perguntas 

Aversão Desportiva/Insatisfação 7, 8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Estética/Incompetência 27, 28, 29, 32 

Falta de Apoio/Condições 2, 4, 5, 9, 15, 17 

Desinteresse pelo Esforço Físico 1, 12, 25, 26 

Falta de Tempo 3, 6, 11 

Quadro 5- Respetivos items do IMAAD em relação a cada fator 

 

 

Estes questionários foram aplicados durante o mês de maio e no início de 

cada aula apliquei os questionários referentes aos motivos para não aderirem ao 

DE e durante os treinos de DE também apliquei os questionários referentes aos 



74 
 

motivos que levam os alunos a praticar. Todos os alunos preencheram ao 

mesmo tempo para que não ocupasse muito tempo na lecionação das aulas. 

 

 

6.5.2. Metodologia de Análise 
 

Após a inserção dos dados recolhidos no SPSS (versão 24), procedi a um 

conjunto de análises estatísticas. Inicialmente efetuei análises descritivas (média 

e desvio padrão) em relação aos fatores do QMAD e IMAAD. Posteriormente na 

análise comparativa dos instrumentos utilizados em função das variáveis 

independentes, utilizei o t de Student para as comparações entre médias e a 

análise de variância (ANOVA) para comparações entre fatores no caso da 

variável ciclo de ensino. 

 

 

6.6. Análise dos Dados 
 

6.6.1. Apresentação e Discussão dos Resultados  

 

 QMAD 
 

As motivações mais valorizadas para a prática de DE centram-se na 

competição (média =3,05 e ± DP=,79) e associação geral (média =3,03 e ± DP= 

,83), seguindo-se a forma física/competência (média =3,00 e ± DP=1,16). As 

motivações que apresentam um valor médio mais baixo centram-se no estatuto, 

emoções/prazer e associação específica como se pode comprovar através do 

quadro 6. 

 

 N Média Desvio Padrão 

Estatuto 42 2,54 ,81 

Emoções/Prazer 42 2,74 ,79 

Competição 42 3,05 ,79 
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Forma Física/Competência 42 3,00 1,16 

Associação Geral 42 3,03 ,83 

Associação Específica 42 2,65 ,89 

Quadro 6- Média e Desvio Padrão por fator do QMAD 
 

Neste quadro podemos verificar que as três principais razões de os alunos 

participarem no DE são um pouco divergentes, isto porque a principal razão que 

os alunos mencionam engloba respostas de “Ganhar”, “Entrar em competição”, 

“Ultrapassar desafios” e a terceira razão centra-se em questões de “Fazer novas 

amizades”, “Pertencer a um grupo”. Isto deve-se ao facto de haver diferentes 

alunos de diferentes ciclos de ensino e mais abaixo vamos verificar estas 

mesmas.  

Como podemos verificar no quadro 7, as respostas relativas aos fatores 

têm uma média de 3, tendo os alunos respondido que estas eram 

maioritariamente importantes ou muito importantes. 

 

C
o

m
p

e
ti

ç
ã

o
 

Item nº 
Percentagem 

(importante/ muito importante) 
Média 

Desvio 

Padrão 

3 26,2% / 23,8% 3,09 1,18 

12 28,6% / 28,6% 3,16 1,10 

20 28,6% / 26,2% 3,07 1,04 

26 31% / 11,9% 2,88 1,31 

F
o

rm
a

 

F
ís

ic
a
/C

o
m

p
e

tê
n

c
ia

 

1 9,5% / 35,7% 3,21 1,51 

6 21,4% / 21,4% 2,90 1,32 

10 31% / 19% 3,16 1,12 

15 11,9% / 26,2% 3,14 1,51 

17 28,6% / 19% 2,64 1,12 

23 23,8% / 14,3% 2,90 1,28 

24 16,7% / 19% 3,07 1,47 

Quadro 7- Média, Desvio Padrão e Percentagem dos items dos dois primeiros 

fatores mais importantes 
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Após análise do quadro 7 verifiquei que as respostas que tiveram mais 

“peso” foram as do item nº 1 (ganhar) com uma média 3,21 e com uma 

percentagem de resposta de muito importante de 35,7%. De seguida segue-se 

o item nº 12 (Fazer alguma coisa que se é bom) com uma média de 3,16 e com 

uma percentagem de resposta de importante e muito importante de 28,6%. Por 

último, o item com mais peso foi o nº 10 (Aprender novas técnicas) com uma 

média de 3,16 e com uma percentagem de resposta de importante de 31%. 

Comparando este estudo com outros, verifico que, também, Martins et al. 

(2014) afirmaram que “aprender novas técnicas e “fazer alguma coisa que se é 

bom” são alguns dos motivos principais para os alunos participarem no DE, 

sendo que Colaço et al. (2012), também, afirmam que o fator técnica/fitness é o 

mais importante para que os alunos pratiquem DE.  

 

 

 IMAAD 
 

Relativamente aos motivos que levam os alunos a não praticarem DE, 

estes centram-se maioritariamente na falta de tempo tendo uma média de 2,38 

e ± desvio padrão de 0,77, seguindo-se da aversão desportiva/insatisfação com 

uma média de 2,18 e ± desvio padrão de 0,59, como se pode verificar no quadro 

8. 
 

 N Média Desvio Padrão 

Aversão Desportiva/Insatisfação 89 2,18 ,59 

Estética/Incompetência 89 1,59 ,50 

Falta de Apoio/Condições 89 2,12 ,53 

Desinteresse pelo esforço físico 89 1,95 ,69 

Falta de tempo 89 2,38 ,77 

Quadro 8- Média e Desvio Padrão por fator do IMAAD 
 

Neste quadro podemos verificar que as duas principais razões de os 

alunos não participarem no DE são distintas porque ou os alunos querem 

participar, mas não têm tempo ou, então, não gostam de desporto.  
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Item nº 

Percentagem 

(concordo) 
Média Desvio Padrão 

F
a

lt
a

 d
e

 

te
m

p
o

 3 38,2% 3,31 1,31 

6 7,9% 1,81 1,11 

11 12,4% 2,03 1,18 

A
v
e

rs
ã

o
 D

e
s

p
o

rt
iv

a
/ 

In
s

a
ti

s
fa

ç
ã

o
 

7 9% 1,89 1,13 

8 10,1% 2,13 1,11 

10 31,5% 3,56 1,19 

13 0% 1,61 .77 

18 25,8% 2,89 1,31 

19 6,7% 2,02 1,04 

20 0% 1,62 .82 

21 6,7% 2,10 1,07 

22 3,4% 1,73 .99 

23 7,9% 2,03 1,10 

24 12,4% 2,42 1,22 

Quadro 9- Média, Desvio Padrão e Percentagem dos items dos dois primeiros 

fatores mais importantes  

 

 

Após a análise do quadro 9, verifiquei que as respostas que tiveram mais 

impacto foram as do item nº 3 (Falta de Tempo) com uma média de 3,31 e com 

uma percentagem de resposta de concordo de 38,2%, e as do item nº 10 (Tenho 

Outras Coisas para Fazer) com uma média de 3,56 e uma percentagem de 

resposta de concordo de 31,5%. Podemos verificar, também, que em cada fator 

existe uma grande diversidade de respostas por cada item, sendo que apenas 

de destaca um item por cada fator.  

Comparando este estudo com outros, Veigas et al. (2009), afirmam que 

um dos motivos mais importantes para a não prática de DE é “tenho outras 

coisas para fazer”, “os horários disponíveis das instalações não são adequados”, 

entre outros. Este último está inserido no terceiro fator que mais impacto teve 

nas respostas nos alunos do meu estudo. Já os resultados do estudo de Martins 

et al. (2014) demonstraram os mesmos motivos que referi em cima, ou seja, a 
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“Falta de tempo” e “Tenho Outras Coisas para Fazer” como motivos para a não 

pratica de DE. 

 

 

 QMAD em função do sexo 
 

Analisando as motivações para a prática em função do género, verifiquei 

que os aspetos que assumem maior importância são a Associação Geral, a 

Competição e a Forma Física /Competência. 

 

Fatores Sexo Média Desvio Padrão t Sig. 

Estatuto 
Masculino 2,57 ,90 ,27 ,789 

Feminino 2,50 ,67 ,29 ,775 

Emoções/Prazer 

Masculino 2,91 ,88 1,81  

 

Feminino 2,47 ,53 2,03 ,049 

Competição 
Masculino 3,24 ,76 2,00 ,052 

Feminino 2,75 ,79 1,98 ,057 

Forma Física/ 

Competência 

Masculino 3,31 1,19 2,29 ,027 

Feminino 2,51 ,95 2.42 ,021 

Associação 

Geral 

Masculino 2,82 ,89 -2,28 ,028 

Feminino 3,39 ,61 -2,49 ,017 

Associação 

Específica 

Masculino 2,75 1,00 ,94 ,353 

 Feminino 2,48 ,65 1,04 ,305 

Quadro 10- Análise comparativa da variável Dependente (QMAD) em função 

do sexo 

 
 

Após análise do quadro 10 verifiquei que não existe diferenças 

significativas, mas os rapazes têm um valor médio superior em todos os fatores 

exceto no fator de associação geral. Já Colaço et al. (2012, p. 47) corroboram 

as conclusões acima mencionadas afirmando que o “(…) género feminino 

apresentou um valor médio menor na Aprendizagem Técnica/Fitness, Influência 
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Extrínseca e Estatuto quando comparado com o género masculino.” Também 

Kilpatrick et al. (2005) verificaram que os homens atribuem maior importância 

aos motivos intrínsecos relacionados com o ego e a performance e as mulheres 

dão maior relevância a motivos extrínsecos associados á imagem e à saúde. Por 

outro lado existem estudos que afirmam que o género masculino prefere a 

saúde, enquanto que o feminino prefere o divertimento (Machado et al., 2005), o 

que não deixa de ser comprovado no estudo que realizei, uma vez que a “Forma 

Física/Competência” tem uma média de 3,31. 

 

IMAAD em função do sexo 
 

Analisando as motivações para a prática em função do género, verifiquei 

que os aspetos que assumem maior importância são “Falta de Tempo” e 

“Aversão Desportiva/Insatisfação” e, por último, a “Falta de Apoio/Condições”. 

 

Fatores Sexo Média Desvio Padrão t Sig. 

Aversão 

Desportiva 

/Insatisfação 

Masculino 2,13 ,60 -,920 ,360 

Feminino 2,24 ,58 -,922 ,359 

Estética 

/Incompetência 

Masculino 1,51 ,56 -1,565 ,121 

Feminino 1,68 ,41 -1,612 ,111 

Falta de 

Apoio/Condições 

Masculino 2,10 ,63 -,348 ,729 

Feminino 2,14 ,40 -,364 ,717 

Desinteresse pelo 

esforço físico 

Masculino 1,88 ,64 -1,091 ,278 

Feminino 2,04 ,75 -1,073 ,286 

Falta de tempo 
Masculino 2,27 ,76 -1,557 ,123 

Feminino 2,53 ,76 -1,557 ,123 

Quadro 11- Análise comparativa da variável Dependente (IMAAD) em 

função do sexo 

 



80 
 

Após a análise do quadro 11, verifiquei que não existem diferenças 

significativas, tendo as raparigas um valor médio superior em todos os fatores 

podendo assim concluir que as raparigas não gostam tanto de desporto, ideia 

esta corroborada por Veigas et al. (2009, p. 18) que afirmam que “(…) as 

raparigas têm menos interesse pelo desporto.” Martins et al. (2014) também 

chegaram à conclusão que as raparigas têm valores mais elevados em todos os 

fatores, como já tinha concluído em cima. 

 

QMAD em função da Escolaridade 

 

Analisando as motivações para a prática em função da escolaridade, 

verifiquei que os aspetos que assumem maior importância são 

“Emoções/Prazer”, “Competição”, “Forma Física/Competência” e “Associação 

Específica”, com diferenças significativas entre os anos de escolaridade.  

 

 N Média Desvio Padrão F Sig. 

E
s
ta

tu
to

 

5 ano 29 2,58 ,56 

4,00 ,009 

9 ano 2 2,41 2,00 

8 ano 3 1,44 ,38 

7 ano 7 2,59 ,99 

6 ano 1 4,66 . 

Total 42 2,54 ,81 

E
m

o
ç
õ

e
s
/P

ra
z
e

r 

5 ano 29 2,48 ,54 

5,77 ,001 

9 ano 2 3,00 1,41 

8 ano 3 2,50 ,167 

7 ano 7 3,66 ,95 

6 ano 1 4,00 . 

Total 42 2,74 ,79 

C
o
m

p
e

ti
ç
ã

o
 5 ano 29 2,85 ,65 

6,09 ,001 
9 ano 2 3,00 1,41 

8 ano 3 2,50 ,25 

7 ano 7 3,86 ,55 
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6 ano 1 5,00 . 

Total 42 3,05 ,79 
F

o
rm

a
 F

ís
ic

a
 

/C
o
m

p
e

tê
n

c
ia

 
5 ano 29 2,45 ,89 

11,23 ,000 

9 ano 2 3,78 ,91 

8 ano 3 4,14 ,62 

7 ano 7 4,33 ,46 

6 ano 1 5,00 . 

Total 42 3,01 1,16 

A
s
s
o

c
ia

ç
ã
o

 g
e

ra
l 

5 ano 29 2,85 ,76 

1,67 ,177 

9 ano 2 3,67 1,41 

8 ano 3 3,33 ,88 

7 ano 7 3,33 ,86 

6 ano 1 4,33 . 

Total 42 3,04 ,83 

A
s
s
o

c
ia

ç
ã
o

 

E
s
p

e
c
íf

ic
a
 

5 ano 29 2,19 ,39 

19,68 ,000 

9 ano 2 4,50 ,35 

8 ano 3 3,17 1,13 

7 ano 7 3,61 ,76 

6 ano 1 4,00 . 

Total 42 2,65 ,89 

Quadro 12- Análise comparativa da variável Dependente (QMAD) em função 

da escolaridade 

 

Após a análise do quadro 12, verifiquei que existem diferenças 

significativas nos fatores “Emoções/Prazer”, “Competição”, “Forma 

Física/Competência” e “Associação Específica”.  Assim, os alunos do 2º ciclo 

dão mais importância aos fatores “Estatuto” com média de 3,62, “Emoções 

/Prazer” com média de 3,24, “Competição” com média de 3,93 e “Associação 

Geral” com média de 3,59, sendo que o 3º ciclo dá mais importância aos fatores 

“Forma Física/Competências” com média de 4,08 e “Associação Específica” com 

média de 3,76, como podemos verificar no quadro abaixo. 
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Fatores Ciclo de Ensino Média 

Estatuto 
2º ciclo 3,62 

3º ciclo 2,15 

Emoções /Prazer 
2º ciclo 3,24 

3º ciclo 3,05 

Competição 
2º ciclo 3,93 

3º ciclo 3,12 

Forma 

Física/Competências 

2º ciclo 3,73 

3º ciclo 4,08 

Associação Geral 
2º ciclo 3,59 

3º ciclo 3,44 

Associação Específica 
2º ciclo 3,09 

3º ciclo 3,76 

Quadro 13- Média dos ciclos de ensino por fator 

 

Para corroborar com o meu estudo, Colaço et al. (2012, p. 45),referem 

que “(…) os alunos do 2º ciclo apresentam a média mais elevada no fator 

Trabalho de Equipa (3,79), surgindo, imediatamente a seguir, a Aprendizagem 

Técnica/Fitness que apresenta um valor muito semelhante (3,96).” Já para os 

alunos do 3º ciclo, os mesmos autores referem que o valor médio mais elevado 

é do fator Aprendizagem Técnica/Fitness, seguindo-se do trabalho de Equipa. 

Já Martins et al. (2014) corrobora com os resultados do meu estudo, afirmando 

que os alunos do 2º ciclo dão importância aos fatores “Estatuto”, “ 

Emoções/Prazer” e “Associação Geral”. 

 

IMAAD em função da Escolaridade 

 

Analisando as motivações para a não prática em função da escolaridade, 

verifiquei que o aspeto que assume maior importância é o fator “Falta de Tempo” 

e “Aversão Desportiva/Insatisfação”, sendo que houve diferenças significativas 

no fator “Aversão Desportiva/Insatisfação entre os anos de escolaridade.  
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N Média 

Desvio 

Padrão 
F Sig. 

Aversão 

Desportiva/ 

Insatisfação 

5 ano 32 1,88 ,52 

15,28 ,000 9 ano 57 2,35 ,57 

Total 89 2,18 ,59 

Estética/ 

Incompetência 

5 ano 32 1,55 ,38 

,24 ,623 9 ano 57 1,61 ,56 

Total 89 1,59 ,50 

Falta de 

Apoio/Condiçõe

s 

5 ano 32 2,11 ,59 

,02 ,890 9 ano 57 2,13 ,50 

Total 89 2,12 ,53 

Desinteresse 

pelo Esforço 

Físico 

5 ano 32 1,69 ,57 

8,03 ,006 9 ano 57 2,11 ,72 

Total 89 1,96 ,69 

Falta de Tempo 

5 ano 32 2,23 ,59 

2,10 ,151 9 ano 57 2,47 ,84 

Total 89 2,39 ,77 

Quadro 14- Análise comparativa da variável Dependente (IMAAD) em 

função da escolaridade 

 

Após análise do quadro 14 verifiquei que o 3º ciclo tem um valor médio 

mais alto nos fatores do que o 2º ciclo, sendo que apenas no fator “Aversão 

Desportiva/Insatisfação” houve diferenças significativas entre os ciclos de 

ensino. Assim, à medida que o grau académico aumenta os fatores são mais 

valorizados. Em consonância com os meus resultados, estão os do estudo de 

Veigas et al. (2009), pois estes autores referem que os fatores “Falta de 

Apoio/Condições” e “Falta de Tempo” vão sendo mais valorizados à medida que 

o grau académico aumenta. Já Martins et al. (2014) afirmam que, também, os 

alunos possuem um valor médio mais alto no 3º ciclo do que no 2º ciclo.  
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6.7. Conclusões 

 

Neste estudo pretendi saber quais os motivos para a prática de DE e não 

prática do mesmo. Apesar da amostra ser reduzida, comparada com alguns 

estudos já efetuados sobre este tema, registo que existem vários fatores 

essenciais para a motivação da prática de DE comprovados em estudos 

precedentes.  

No que diz respeito aos motivos para a prática de DE ficou evidente que 

os motivos prediletos pelos alunos foram respetivos aos fatores de “competição” 

e de “forma física/competência” sendo as respostas “Ganhar”, “Aprender Novas 

Técnicas” e “Fazer algo em que se é Bom” as mais mencionadas e sendo estas 

as respostas comuns de outros estudos acima referidos.  

Já os motivos para a não prática de DE centram-se pelos fatores de “falta 

de tempo” e “Aversão Desportiva /Insatisfação” sendo as respostas mais 

utilizadas “Tenho outras coisas por fazer” e “Falta de Tempo”, respostas estas, 

também, comprovadas por estudos anteriormente realizados. 

Relativamente aos motivos para a prática de DE em função do sexo 

cheguei à conclusão que os motivos mais assinalados foi a “Falta de Tempo” e 

“Aversão Desportiva/Insatisfação”, tendo nos fatores o sexo masculino um valor 

médio mais alto que o feminino, exceto no fator de associação geral. Assim, o 

sexo masculino dá mais importância à “Competição” e “Forma 

Física/Competência” e o sexo feminino dá mais importância à “Associação 

Geral”, estando respostas associadas como “pertencer a um grupo”, “Estar com 

amigos” e “Fazer Novas Amizades”.  

Os motivos para a não pratica de DE em função do sexo centram-se na 

“Falta de Tempo” e “Aversão Desportiva/ Insatisfação”, sendo que nesta variável 

o sexo feminino tem o valor médio mais alto que o sexo masculino em todos os 

fatores.  

Em relação aos motivos para a prática de DE em função da escolaridade, 

verifiquei que há diferenças significativas em entre os ciclos em relação aos 

fatores “Emoções/Prazer”, “Competição”, “Forma Física/Competências” e 

“Associação Específica”. Cheguei à conclusão, também, que os alunos do 2º 

ciclo dão mais importância aos aspetos relativos aos fatores “Estatuto”, 

“Emoções/Prazer”, “Competição” e “Associação Geral”, enquanto que os alunos 
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do 3º ciclo dão mais importância aos fatores “Forma Física/Competência” e 

“Associação Específica”. 

Por último, no que diz respeito aos motivos para a não prática de DE em 

função da escolaridade verifiquei que existem diferenças significativas no fator 

de Aversão Desportiva/Insatisfação nos ciclos de ensino e que os fatores “Falta 

de Tempo” e “Aversão Desportiva/Insatisfação” continuam a ser os motivos 

prediletos dos alunos para a não prática. Verifiquei, também, que à medida que 

os alunos avançam nos anos de escolaridade tendem a dar mais importância 

aos motivos para a não prática de DE e este facto pode ser explicado devido ao 

aumento da consciência que os alunos têm acerca das suas razões para a não 

prática de DE, pois como afirmam Veigas et al. (2009), “(…) este facto pode ser 

explicado, devido ao tempo que os estudam obrigam os jovens a dedicar-se para 

atingir certas metas e à medida que a idade aumenta, os jovens vão tendo 

consciência das razões que mais contribuem para a não prática de desportiva e 

que mais afetam o desenvolvimento desportivo.” 

Considero que o estudo é limitado uma vez que a amostra não é muito 

significativa, podendo levar a discrepâncias nos resultados obtidos. 

Assim, o DE faz está integrado no âmbito da EF e tem como um dos 

objetivos o desenvolvimento holístico da pessoa com vista a ser um cidadão 

preparada para enfrentar a sociedade. 

Para a prática de desporto é necessário investir nas infra estruturas das 

Escolas, mas sobretudo na formação de professores para que estes possam 

realizar boas práticas pedagógicas e assim aumentar o número de praticantes 

de DE. 
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7. Reflexão Final  

 

Este é o momento em que tenho de testemunhar acerca da minha 

experiência no EP e muitos sentimentos vão surgir neste momento, isto porque 

estou muito feliz de terminar esta etapa na minha vida, mas por outro lado as 

saudades já são mais que muitas do ano que passou, nomeadamente da rotina 

de ir para a escola, dos alunos e de muitas outras coisas referentes à lecionação. 

Ao longo deste ano foi inúmero e incomparável o conjunto de experiências 

que o EP me deu a oportunidade de viver.  

A escola cooperante reavivou a minha esperança no caráter dos alunos e 

dos professores, na organização e gestão escolar, no perfil docente, no papel e 

no carinho dos funcionários, na importância da comunidade educativa. A escola 

cooperante relembrou-me que as escolas ainda são capazes de ensinar e 

educar. 

Desde o início que os meus objetivos eram levar os alunos à 

aprendizagem e ser competente no meu trabalho e o estágio deu-me a 

oportunidade de concretizá-los. 

Foi um ano de muita aprendizagem, evolução, mas muito difícil. Um ano 

de muito trabalho pessoal, que apelou ao desenvolvimento das minhas 

capacidades. Tive momentos de superação, pois verifiquei melhorias no meu 

desenvolvimento enquanto professora, mas também tive momentos difíceis em 

que tive que refletir bastante para conseguir ultrapassar as dificuldades que 

foram emergindo.  

Desta forma, a elaboração do estágio profissional possibilitou o relato 

daquelas que considerei serem as aprendizagens, vivências, dificuldades e 

inseguranças mais marcantes ao longo do EP. 

A possibilidade de vivenciar a minha prática pedagógica numa escola 

semelhante à minha enquanto aluna, tornou este desafio mais aliciante e 

prazeroso. As sensações vividas no ambiente de aula e fora de aula, a 

capacidade para entender algumas atitudes dos alunos por também tê-lo sido há 

pouco tempo e a dificuldade de entender outras por não me rever nas mesmas, 

a alegria por conseguir ensinar os alunos a realizarem coisas que até então 
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julgavam não conseguir e a frustração de, por vezes, não o conseguir são 

recordações que guardarei para sempre. 

O culminar deste estágio profissional torna-se na possibilidade de iniciar 

o sonhe de ensinar e partilhar a minha experiência através de algo que sempre 

me fascinou, a EF e o Desporto. Possibilidade porque atualmente o panorama 

não é motivador e provavelmente não irei iniciar tão cedo a atividade de docente 

nesta área. Assim, as minhas perspetivas futuras baseiam-se na aquisição de 

experiência na área do Desporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

8. Referências Bibliográficas 

 

Alexander, R. (2008). Culture, dialogue and learning: Notes on an emerging 

pedagogy. In N. Mercer & S. Hodgkinson (Eds.), Exploring talk in school 

(pp. 91-114). London: SAGE. 

Alho, S., & Nunes, C. (2009). Contributos do diretor de turma para a relação 

escola-família. 32(2), 150-158. 

Aydogan, H. (2016). Intrinsic and extrinsic motivation for english learning scale 

(iem-els): A psycholinguistics study of reliability and validity. 14(3), 56-66. 

Batista, P., Queirós, P., & Rolim, R. (2015). Olhares sobre o estágio profissional 

em educação física. 

Bento, J. (2003). Planeamento e avaliação em educação física (3 ed.). Lisboa: 

Horizonte. 

Betti, M., & Zuliani, L. R. (2002). Educação física escolar: Uma proposta de 

diretrizes pedagógicas. School physical education: A proposition of 

pedagogical goals, 1(1), 73-81. 

Carvalho, R. (2006). Cultura global e contextos locais: A escola como 

instituição de cultura própria. Revista Iberoamericana de Educación. 

Colaço, C., Rosado, A., Ferreira, V., & Gil, R. (2012). Motivação para a Prática 

Desportiva nos Alunos do Ensino Básico e Secundário: Influência do 

Género, Idade e Nível de Escolaridade. Motricidade, 8(4). 

Crum, B. (2012). How to pave the road to better future for physical education. 

Journal of Physical education & health, 2(3), 53-64. 

Dessen, M., & Polonia, A. (2007). A família e a escola como contextos de 

desenvolvimento humano. Scientific electronic library online   Consult. 4 

de Novembro de 2016, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf 

Farias, A. (2015). A escola como instituição social. web artigos   Consult. 4 de 

Novembro de 2016, disponível em http://www.webartigos.com/artigos/a-

escola-como-instituicao-social/129793/ 

Folgar, M., Boubeta, A., & Cristóbal, R. (2014). Motivaciones para la práctica 

deportiva en escolares federados ey no federados. . Retos. Nuevas 

tendencias en Educación Física, Deporte y recreación(25), 80-84. 

http://www.scielo.br/pdf/paideia/v17n36/v17n36a03.pdf
http://www.webartigos.com/artigos/a-escola-como-instituicao-social/129793/
http://www.webartigos.com/artigos/a-escola-como-instituicao-social/129793/


92 
 

Fraile, A., & Diego, R. (2006). Motivaciones de los escolares europeos para la 

práctica del deporte escolar. Revista Internacional de Sociologia, 64(44), 

85-109. 

Graça, A. (1999). Conhecimento do professor de educação física In J. Bento, 

R. Garcia & A. Graça (Eds.), Contextos da pedagogia do desporto: 

Perspetivas e problemáticas (pp. 166-253). Lisboa: Horizonte. 

Graça, A. (2015). O discurso pedagógico da educação física. In Desafios 

renovados para a aprendizagem em educação física (pp. 13-27). 

FADEUP. 

Januário, C. (1996). Do pensamento do professor à sala de aula. Coimbra: 

Edições Globo. 

Kilpatrick, M., Hebert, E., & Bartholomew, J. (2005). College students' 

motivation for physical activity: differentiating men's and women's 

motives for sport participation and exercise Journal of American College 

Health 54(2), 87-94. 

Kiss, M. (1987). Avaliação em Educação física-aspetos biológicos e 

educacionais. São Paulo. 

Lubans, D. R., Morgan, P. J., & McCormack, A. (2011). Adolescents and school 

sport: the relationship between beliefs, social support and physical self-

perception. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 237-250. 

Machado, C., Piccoli, J., & Scalon, R. (2005). Fatores motivacioais que influem 

na aderência de adolescentes aos programas de iniciação desportiva 

das escolas da Universidade Luterana do Brasil. Efdeportes   Consult. 

19 de setembro de 2017, disponível em 

http://www.efdeportes.com/efd89/inic.htm 

Martins, J., Honorio, S., Cardoso, J., & Duarte, L. (2014). Students’ motivation 

to practice sports in school between 9 to 14 years of basic education. 

14(4), 459-470. 

Mesquita, I., & Graça, A. (2009). Modelos instrucionais no ensino do desporto. 

In Pedagogia do Desporto (pp. 39-68). Lisboa: Edições FMH. 

Nóvoa, A. (2009). Para uma formação construida dentro da profissão [Versão 

eletrónica]. Revista Educacion, 350. Consult. 4 de Novembro de 2016, 

disponível em 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_09por.pdf. 

http://www.efdeportes.com/efd89/inic.htm
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_09por.pdf


93 
 

Pacheco, J. (2005). Estudos curriculares- Para a compreensão crítica da 

educação. Porto: Porto Editora. 

Paim, M., & Pereira, É. (2004). Fatores motivacionais dos aldolescentes para a 

prática de capoeira na escola. 10(3), 159-166. 

Peralta, M., Carrilho, D., Maurício, Í., Lopes, M., Costa, S., Costa, F., & 

Marques, A. (2015). Correlatos da participação do nesporto escolar nos 

ensinos regular e militar. O papel do sexo, idade, estastuto 

socioeconómico e das atitudes. revista Iberoamericana de Psicologia del 

Ejercicio y el Deporte, 10(1), 133-138. 

Rink, J. (2014). Teaching physical education for learning (7 ed.). New York: The 

McGraw-Hill companies. 

Roldão, M. d. C. (1995). O diretor de turma e a gestão curricular: Instituto de 

Inovação Educacional. 

Rolim, R. (2015). Revisitar o baú de orientador de estágio: Indicações, 

reflexões e retalhos sobre a supervisão do estágio profissional. In 

FADEUP (Ed.), Olhares sobre o estágio profissional em educação física 

(pp. 55-83). 

Rosado, A. (2011). Pedagogia do Desporto e Desenvolvimento Pessoal e Social. In A. 

Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto (pp. 9-19). Lisboa: 

Faculdade de Motricidade Humana. 

Rosado, A., & Mesquita, I. (2009). Melhorar a aprendizagem otimizando a 

instrução. In Pedagogia do desporto (pp. 60-130). Lisboa: Edições FMH. 

Shigunov, V., & Pereira, V. (1994). Pedagogia da educação física. São Paulo: 

Instituição Brasileira de Difusão Cultural. 

Siedentop, D., & Tannehill, D. (2000). Developing teaching skills in physical 

education (4 ed.). California: Mayfield Publishing Company. 

Sirard, J., Pfeiffer, K., & Pate, R. (2006). Motivational factors associated with 

sports program participation in middle school students. In J Adolesc 

Health (Vol. 38, pp. 696-703). United States. 

Sobral, F., & Barreiros, M. L. M. (1980). Fundamentos e Técnicas de Avaliação 

em Educação Física. Lisboa. 

Sousa, M., & Fonseca, A. (2004). A motivação dos jovens para a prática de 

desporto escolar. Estudo desenvolvido no centro da área educativa de 

Viseu. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 4(2), 144. 



94 
 

Veigas, J., Catalão, F., Ferreira, M., & Boto, s. (2009). Motivação para a prátiva 

e não prática no desporto escolar [Versão eletrónica]. Consult. 3 de 

Novembro de 2016, disponível em 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0495.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0495.pdf


95 
 

9. Anexos 
 

 

ANEXO 1- Ficha de Critérios de Avaliação  

 

 

3º CICLO  
 

DOMÍNIO DO SABER ESTAR           30%                                                                           

 

Assiduidade – 5% 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 Nunca comparece 

2 Apresenta mais de 5 faltas 

3 Apresenta 3 ou 4 faltas 

4 Apresenta 1 ou 2 faltas 

5 Não apresenta faltas 

 

Pontualidade – 2% 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 Nunca comparece a horas 

2 Apresenta mais de 5 atrasos 

3 Apresenta 3 ou 4 atrasos 

4 Apresenta 1 ou 2 atrasos 

5 Não apresenta atrasos 

 

Interesse – 8% 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 Não participa e revela desinteresse pelas atividades 

2 Revela pouco interesse e participação nas atividades 
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3 Revela interesse e participa nas atividades 

4 Revela bastante interesse e participa nas atividades 

5 Revela grande empenho e participação nas atividades 

 

Participação – 5% 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 Apresenta 5 ou mais faltas de material 

2 Apresenta 4 faltas de material 

3 Apresenta 2 ou 3 faltas de material 

4 Apresenta 1 falta de material 

5 Não apresenta faltas de material 

 

Espírito Desportivo e Cooperação – 5% 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 
Integra-se com dificuldade no grupo e não colabora com os 

colegas 

2 
Integra-se no grupo e colabora com os colegas, mas com 

dificuldade 

3 Integra-se no grupo e colabora com os colegas 

4 Integra-se, colabora e estimula a participação no grupo 

5 Integra-se, colabora e estimula bastante a participação no grupo 

 

Cumprimento de normas de funcionamento – 5% 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 
Apresenta comportamentos inapropriados com participação 

disciplinar 

2 
Apresenta comportamentos inapropriados, levando à interrupção 

da aula 

3 Apresenta ocasionalmente comportamentos pouco apropriados 

4 Raramente apresenta comportamentos inapropriados 

5 Não apresenta comportamentos inapropriados 
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DOMÍNIO DO SABER                                   10%                                                                                          

 

Nível do conhecimento 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 Não conhece os fundamentos das U.T. abordadas 

2 Conhece deficientemente os fundamentos das U. T. abordadas 

3 Conhece razoavelmente os fundamentos das U. T. abordadas 

4 Conhece e compreende os fundamentos das U. T. abordadas 

5 Conhece, aplica e critica os fundamentos das U. T. abordadas 

 

 

 

DOMÍNIO DO SABER FAZER                      60%                                                                           

 

Nível de execução 

Nível Comportamentos Evidenciados / Desempenho 

1 
Nunca aplica os critérios de correção técnica e regulamentar na 

realização das tarefas propostas para cada prática desportiva 

2 
Raramente aplica os critérios de correção técnica e regulamentar 

na realização das tarefas propostas para cada prática desportiva 

3 

Aplica algumas vezes os critérios de correção técnica e 

regulamentar na realização das tarefas propostas para cada 

prática desportiva 

4 

Aplica quase sempre os critérios de correção técnica e 

regulamentar na realização das tarefas propostas para cada 

prática desportiva 

5 
Aplica sempre os critérios de correção técnica e regulamentar na 

realização das tarefas propostas para cada prática desportiva 
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ANEXO 2- Ficha de Registo Biográfico dos Alunos 
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ANEXO 3- Cartaz da Prova de Orientação Matemática 
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ANEXO 4- Plano da Aula Experimental 

 

Professor: Joana Fernandes, 
João Amorim, Miguel Barbosa. 
Unidade Didática: Exploração 
da natureza 
Função Didática:  

Aula Nº: 81 
Sessão nº: 5 de 
9 
Ano: 9º Ano 
Turma: C 
Nº de Alunos: 21  

Data: 5/05/2017 
Hora: 11h25 – 
12h15 
Duração: 50’ 
Tempo útil: 35’ 
Local: Exterior 

Material: 4 
canetas, folhas de 
controlo, 5 balizas, 
3 giz, 1 cronómetro.  

Objetivos Gerais:   
Habilidades Motoras: realizar a aferição da passada e a noção dos pontos cardeais introduzidos 

pelo professor. 

Fisiologia do Treino e Condição Física: demonstrar resistência, ritmo e orientação espacial  

Cultura Desportiva: demonstrar conhecimentos acerca do regulamento. 

Conceitos Psicossociais: demonstrar interesse, espirito desportivo e cooperação, participar e 

cumprir com as normas de funcionamento. 

 

P
a

rt
e
 

Objetivos 
Comportamentais 

Situações de Aprendizagem 
Organização Metodológica 

Componentes 
Críticas/Palavras-

Chave 
 

In
ic

ia
l 

1.Os alunos retêm 

informações 

transmitidas pelos 

professores. 

1. Os alunos, distribuídos pelos 3 

professores,  escutam o breve 

significado de orientação, os materiais 

importantes para a atividade e a 

identificação dos pontos de partida e 

de chegada e as balizas. 

1. 

- Faz silêncio 

- Ouve o teu 

colega 
(10’) 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

2. Os alunos 

realizam a aferição 

da passada 

percecionando 

qual a distância 

percorrida através 

da distância da sua 

passada  

2. Os alunos, distribuídos pelos 3 

professores, calculam o número de 

passos necessários para realizar 10 

metros. De seguida, o professor 

solicita aos alunos para percorrerem 

35 metros. Ganha o grupo que ficar 

mais próximo do objetivo 

2. 

- Mantém o ritmo 

nas passadas 

 

- Controla a 

amplitude da 

passada 

(8’) 
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3. Os alunos 

realizam a 

orientação 

seguindo os 

pontos de controlo 

do mapa por 

ordem, 

respondendo às 

questões 

colocadas em casa 

baliza no menor 

tempo possível. 

3. Os alunos realizam a prova 

seguindo os pontos por ordem 

crescente no menor tempo possível e 

respondendo no cartão de controlo 

acertadamente às questões expostas 

nas balizas. 

3. 

- Respeita a ordem 

dos pontos de 

controlo; 

 

- Controla a 

amplitude da 

passada; 

 

- Responde com 

atenção às 

perguntas 

(30’) 

4. Os alunos 

preenchem as 

fichas de inscrição 

para a atividade 

“Orientação 

Matemática”. 

4. Os alunos escolhem os grupos e 

inscrevem-se para a prova de 

“Orientação Matemática”. 

4. 

- Preenche em 

silêncio 
(2’) 

F
in

a
l 

Os alunos 

transmitem a 

experiência da 

atividade aos 

professores 

5. Os alunos, sentados na frente dos 

professores, tiram dúvidas acerca da 

Exploração da Natureza e dão 

sugestões para melhorar a prova. 

 

 

- Ouve com 

atenção.  

 

12h08 

(2’) 

 

Sistema de Pontuação 

 

Tempo: 1seg = 1 ponto 

Equações: Resposta Certa   =      - 60 pontos 

       Resposta Errada  =     + 30 pontos 

Equipa Vencedora: Equipa com menor número de pontos (mais rápida + 

respostas certas) 

Nota*  

O Tempo é contabilizado quando o último elemento da equipa chegar à meta 
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ANEXO 5- Mapa da Aula Experimental 
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ANEXO 6- Ficha de Inscrição para a prova de Orientação  

 

 “Orientação Matemática” 

Ficha de Inscrição 

 

Nome da Equipa: 

 Nome Nº Turma 

1    

2    

3    

4    

 

Capitão da Equipa: ____________________________________ 

 

ANEXO 7-  Mapas da Prova de Orientação 

 

 

Mapa 1 Mapa 2 
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ANEXO 8- Questões Matemáticas 

 

 

Mapa 3 
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ANEXO 9- Voucher da aula de Surf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10- Voucher do almoço 
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ANEXO 11- Fichas de Inscrição do Torneio Futevólei 

 

Torneio Futevólei 

 

 

Ficha de Inscrição 

 

Nome da Equipa: 

 Nome Nº Turma 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Treinador da Equipa:_____________________________ 

 

ANEXO 12 e 13-  Quadro Competitivo e Regulamento do Torneio 

 

 

Grupos do Torneio Futevólei 

 

 

 

NOTA: 

As equipas devem apresentar-se às 14h15 no campo exterior para breves 

informações acerca do torneio. O Torneio inicia-se às 14h30. 

A equipa que não estiver presente à hora do jogo será sancionada com 

uma derrota. 

 

Grupo A Grupo B 
Esquadra Rebola Rebola (9ºA) Os Sem Nome (9ºB) 

Fand (9ºC) Penetraters (9ºD) 

ATUPS (9ºE) Brazucas (9ºF) 

Bando dos 4 (9ºB) Réplica do Espinho (9ºC) 
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Quadro Competitivo Torneio Futevólei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Jogo 

Gru
po 

Campo no 
Exterior 

Ho
ra 

Jogo 

1 A 
1 

14:3
0 

Esquadra Rebola 
Rebola (9ºA) 

X 
Fand (9ºC) 

2 B 
2 

14h
30 Os Sem Nome (9ºB) 

X 
Penetraters (9º 

D) 

3 A 
1 

14h
37 ATUPS (9ºE) 

X 
Bando dos 4 

(9ºB) 

4 B 
2 

14h
37 Brazucas (9ºF) 

X 
Réplica do 

Espinho (9ºC) 

5 A 
1 

14h
44 

Esquadra Rebola 
Rebola (9ºA) 

X 
Bando dos 4 

(9ºB) 

6 B 
2 

14h
44 Brazucas (9ºF) 

X 
Penetraters (9ºD) 

7 A 
1 

14h
51 Fand (9ºC) 

X 
ATUPS (9ºE) 

8 B 
2 

14h
51 Os Sem Nome (9ºB) 

X 
Réplica do 

Espinho (9ºC) 

9 A 
1 

14h
58 Fand (9ºC) 

X 
Bando dos 4 

(9ºB) 

10 B 
2 

14h
58 Penetraters (9ºD) 

X 
Réplica do 

Espinho (9ºC) 

11 A 
1 

15h
05 

Esquadra Rebola 
Rebola (9ºA) 

X 
ATUPS (9ºE) 

12 B 
2 

15h
05 Os Sem Nome (9ºB) 

X 
Brazucas (9ºF) 

Finais Diretas 

13 
7º e 
8º 2 

15h
15 

4º classificado Grupo 
A 

X 
4º Classificado 

Grupo B 

14 
5º e 
6º 1 

15h
15 

3º Classificado 
Grupo A 

X 
3º Classificado 

Grupo B 

15 
3º e 
4º 2 

15h
22 

2º Classificado 
Grupo A 

X 
2º Classificado 

Grupo B 

16 Final 
1 

15h
22 

1º Classificado 
Grupo A 

X 
1º Classificado 

Grupo B 
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ANEXO 14- Boletim dos Jogos 

 

Boletim de Jogo 

 

Jogo nº________ 

Equipa:_________________         x        Equipa:________________ 

 

                                   

 

 

Sanção Disciplinar:  

Nome:___________________  Equipa___________________ 

Nome:___________________ Equipa___________________ 

Nome:___________________  Equipa___________________ 

Resultado Final: ________________ x   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 
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