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Resumo 

O Estágio Profissional representa o culminar da minha formação inicial. Nesta 

caminhada o Professor Estagiário é incentivado a entrar num mundo de 

confronto de conhecimentos, de passagem da teoria à prática e, sobretudo, de 

reflexão e partilha de experiências. A prática pedagógica supervisionada é 

finalizada com a construção de um Relatório de Estágio. Este documento relata 

o trajeto, os desafios, as aventuras e as riquezas adquiridas ao longo do ano 

letivo mais importante da minha formação profissional e pessoal. O esforço 

demonstrado durante a prática está descrito neste documento. As etapas 

percorridas pelo Professor Estagiário encontra-se exposto através de uma 

divisão em sete capítulos: o primeiro capítulo reporta-se à “Introdução”; o 

segundo ao “Enquadramento Pessoal”, fazendo referência às minhas 

características enquanto desportista e estudante, à minha personalidade e às 

expetativas e entendimento acerca do Estágio Profissional; o terceiro trata o 

“Enquadramento Institucional”, caracterizando o contexto em que o estágio 

profissional foi realizado, assim como os seus intervenientes, o 

Subdepartamento de Educação Física, o Núcleo de Estágio, as Turmas e os 

Professores. O quarto capítulo reflete o “Enquadramento Operacional” 

encontrando-se organizado em 3 áreas: área 1 – Organização e Gestão do 

Ensino e Aprendizagem; área 2 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade; e área 3 – Desenvolvimento Profissional. O quinto capítulo inclui o 

“Estudo de Investigação” e refere-se aos problemas da motivação dos alunos 

nas aulas de Educação Física. O sexto capítulo aporta as “Conclusões e 

Perspetivas para o Futuro”, fazendo uma breve reflexão acerca dos sentimentos 

vividos no estágio e aquilo que desejo para o futuro. Por fim, o sétimo capítulo 

refere-se às “Referências” utilizadas ao longo do documento. 
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Abstract 

The Professional Internship represents the culmination of my initial formation. In 

this journey the Teacher Intern is encouraged to enter into a world of 

confrontation of knowledge, passing from theory to practice and, above all, of 

reflection and sharing of experiences. Supervised pedagogical practice is 

finalized with the construction of the Internship Report. This document describes 

the path, challenges, adventures and the enrichment acquired during the most 

important academic year of my professional and personal formation. The effort 

demonstrated during the practice is described in this paper. The steps taken by 

the Teacher are presented through a division of this report into seven chapters: 

the first chapter refers to “Introduction”; the second to the “Personal Context”, 

mentioning my characteristics as a sportswoman and student, my personality and 

the expectations and understanding about the Internship; the third deals with the 

“Institutional Framework”, characterizing the context in which this professional 

internship was carried out, as well as its participants, the Physical Education 

subdepartment, the Internship Nucleus, the Classes and the Teachers. The 

fourth chapter reflects the “Operational Framework”, being organized in three 

areas: area 1 – Organization and Management of Teaching and Learning 

process; area 2 – Participation in School and Relations with the Community; and 

area 3 – Professional Development. The fifth chapter includes the “Research 

Study” and refers to students’ motivation in Physical Education classes. The sixth 

chapter provides the “Conclusions and Perspectives for the Future”, giving a brief 

reflection on the feelings experienced at the internship and what I desire for the 

future. Finally, the seventh chapter refers to “References” used throughout the 

document. 
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1. Introdução 

O Relatório de Estágio (RE) é um documento construído no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), que integra o plano de estudos do 2º ano do Mestrado de 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Neste RE são 

descritas as minhas vivências enquanto Professora Estagiária (PE) e a minha 

transformação pessoal e profissional ao longo do ano letivo. Todo este processo 

foi alvo de orientação por parte do Professor Orientador (PO) e da Professora 

Cooperante (PC). O EP teve lugar no Agrupamento de Escolas Camilo Castelo 

Branco (AECCB), que se situa em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. Foi 

a primeira vez que o AECCB recebeu um Núcleo de Estágio (NE), sendo 

composto por 3 elementos, do qual eu fiz parte, durante o ano letivo 2016/2017. 

Foi durante esta experiência que consegui pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos anteriormente e me tornei numa professora de Educação Física (EF). 

O EP, como referem Costa et al. (2013), reveste-se de características muito 

diferenciadas no cômputo geral da formação inicial de professores. Os futuros 

professores devem ser capazes de recorrer às suas reflexões e deduções 

críticas conforme o modelo de educação, de ensino, de aprendizagem e do papel 

dos professores. A construção da identidade do professor baseia-se nas 

expectativas que este possui inicialmente e na busca de resposta aos problemas 

que possam surgir. 

Este documento está dividido em sete capítulos e organizado de acordo com as 

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.  

De seguida expomos o que é tratado em cada capítulo do RE: 

 O primeiro capítulo refere-se à “Introdução” e tem como finalidade 

caracterizar o trabalho desenvolvido, assim como enumerar os objetivos 

de cada um dos capítulos do RE. 

 O segundo capítulo, “Enquadramento Pessoal”, faz uma breve 

apresentação das minhas características pessoais, académicas e 
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desportivas, assim como, uma reflexão acerca das expetativas e 

ambições iniciais acerca do estágio e uma explicação do meu 

entendimento acerca do mesmo. 

 O terceiro capítulo, “Enquadramento Institucional”, caracteriza o meio 

onde o EP foi realizado, a escola, o Subdepartamento de Educação Física 

(SEF), o PO, a PC, o NE, a minha Turma Residente (TR) e Turma 

Partilhada (TP). Neste espaço são contadas as experiências e as partilhas 

feitas com os diferentes grupos de trabalho em que estive inserida. 

 O quarto capítulo é o “Enquadramento Operacional” e este encontra-se 

dividido em três áreas. A Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem, centra-se na conceção do ensino, no seu planeamento 

nos três níveis (Planeamento Anual (PA), Unidade Didática (UD) e o plano 

de aula), na realização e na avaliação do mesmo. A Área 2 – Participação 

na Escola e Relações com a Comunidade, faz referência às atividades 

desenvolvidas pela escola e pelo SEF, nas quais eu estive envolvida, 

assim como as experiências do Desporto Escolar (DE). Nesta área é 

explicada a forma como eu me envolvi socialmente com a comunidade 

escolar e tudo aquilo que estes grupos me conseguiram transmitir e a 

envolvência com o meio reflete um reforço do meu papel enquanto 

professora de EF. Na Área 3 – Desenvolvimento Profissional é dada 

importância às atividades e vivências essenciais à construção da 

competência profissional. Aqui são descritos os comportamentos 

necessários para promover a identidade, a colaboração e a abertura à 

inovação. 

 O quinto capítulo, “Estudo de Investigação”, pretende esclarecer as 

dúvidas e a minha curiosidade acerca da motivação dos alunos nas aulas 

de EF. Essencialmente pretendeu-se perceber se existem diferenças na 

motivação dos alunos de acordo com a formação das equipas e a 

modalidade lecionada durante as aulas. Este estudo foi aplicado a duas 

turmas do 9º de escolaridade e ocorreu durante o 2º Período. 

 O sexto capítulo, “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, refere-se às 

reflexões finais e aos meus sentimentos acerca do ano de estágio. Nesta 

parte do documento pretendi fazer uma síntese daquilo que senti durante 
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o primeiro ano em que estive encarregue de acompanhar duas turmas e 

quais serão as minhas perspetivas para o futuro.  

 O sétimo capítulo, “Referências”, englobam todo o material analisado que 

utilizei para construir este RE. 
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2. Enquadramento Pessoal 

2.1. Quem eu sou 

Falar sobre mim é algo que deixo, preferencialmente, de lado. As questões mais 

simples e objetivas são fáceis de enumerar, no entanto, neste contexto, penso 

que seja mais importante focar-me nos pontos acerca da minha personalidade e 

forma de ser enquanto professora de EF. 

Chamo-me Andreia Rodrigues Oliveira, tenho 23 anos e nasci em Vila Nova de 

Famalicão no dia 21 de Maio de 1994. 

De acordo com a minha personalidade, postura e forma de agir, procurei atingir 

o que Nóvoa (2009) refere ter sido, na segunda metade do século XX, atribuído 

ao bom professor: a trilogia de grande sucesso: saber (conhecimentos), saber-

fazer (capacidades) e saber-ser (atitudes). 

Para isso, torna-se relevante caracterizar o meu percurso enquanto pessoa, para 

que seja possível ter conhecimento acerca daquilo que pretendi construir: 

comecei o meu percurso escolar aos três anos no Jardim de Infância da minha 

freguesia (Telhado). Foi nesse mesmo local, na Escola Básica de Lovares, que 

fiz o 1º ciclo. Do 5º ao 12º ano estive na Didáxis Vale S. Cosme e em todo o lado 

era conhecida por ser uma “Maria-rapaz”. Passava os meus intervalos a jogar 

futebol com os rapazes e participava em todas as atividades desportivas da 

escola. 

Sempre tive interesse pelo movimento e pela diversão, portanto desde cedo 

ingressei no desporto. Comecei a jogar futsal aos 10 anos no Desporto Escolar 

e até hoje não parei. Quando tinha 15 anos, deixou de haver equipa feminina na 

escola e juntei-me a uma equipa de futebol de salão que jogava no concelho. 

Jogo como federada há 4 anos e, atualmente, estou no Clube Desportivo 

Recreativo e Cultural de Tebosa. Já não consigo passar muito tempo sem treinar 

ou sem jogar, e sei que o que me conduz nesta direção é a minha motivação e 

paixão pelo desporto. No entanto, não me foco apenas no futsal. A minha forma 

de ser e de agir (prática, responsável e persistente) sempre me levou a participar 

e a conhecer outras modalidades, como o basquetebol, o andebol e o voleibol. 

Adoro jogar em equipa e funcionar em harmonia para ultrapassar os desafios. 
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No que diz respeito ao ensino superior, fiz o meu percurso na FADEUP, onde 

me licenciei em Ciências do Desporto. Continuei a minha formação nesta 

instituição, frequentando o MEEFEBS. Nesta faculdade aprendi que somos nós 

que construímos a nossa identidade. Só eu posso entender aquilo que me 

ensinam e cabe-me a mim decidir se o devo aceitar ou refutar com argumentos 

válidos. 

Todas as experiências que referi influenciaram as minhas decisões em relação 

ao que me queria tornar profissionalmente e fizeram a pessoa que sou hoje e 

que continua em “construção”. A minha personalidade e postura face aos 

desafios ou dificuldades mostra que sou empenhada e focada. Gosto de ser 

ambiciosa e trabalhadora. No entanto, também sei que sou bastante preocupada 

e ansiosa, o que me faz sempre querer ser e fazer melhor ao longo da minha 

formação profissional. 

 

2.2. Expetativas: as ambições iniciais 

As minhas expetativas iniciais em relação ao EP foram positivas. Esperava neste 

ano letivo conseguir pôr em prática o que tinha aprendido e, mais importante do 

que isso, conseguir ser melhor e aprender com os que me rodeavam. Esperava 

também que este fosse um ano atribulado, de muito trabalho e cheio de 

emoções. Tinha a certeza que não era possível aprender tudo num ano, no 

entanto sabia que esta experiência como professora poderia ser vivida, 

absorvida e aproveitada ao máximo. Durante a minha “estadia” na escola 

esperava desenvolver as minhas capacidades a nível pessoal, profissional e 

social, assim como adquirir novas aprendizagens e aperfeiçoar as anteriores, 

que seriam necessárias para a continuação da minha formação. 

O início deste ano letivo foi alucinante, no bom sentido. Foram dadas muitas 

informações ao mesmo tempo e as tarefas também não ficaram esquecidas. No 

entanto, não fiquei amedrontada com toda a agitação. Sabia que tinha ficado 

colocada na escola que queria e isso deu-me forças para trabalhar e me 

organizar para o ano que se aproximava. 
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Não sabia aquilo que ia encontrar na escola. No entanto, rapidamente percebi 

que o ambiente era fantástico. A sala dos professores era um local que eu não 

estava habituada a entrar. Todos me receberam bem e com um sorriso na cara. 

O mesmo se passou com o grupo de EF: como em qualquer grupo de trabalho, 

também existiam debates e discussão de ideias. Deste modo, esperava 

conseguir absorver a essência e perceber as abordagens que cada um dos 

professores utilizava, ajudando-me a ser melhor. 

A Professora Cooperante (PC), que me supervisionou na atuação enquanto PE, 

fazia parte deste grupo e penso que devo fazer referência àquilo que já conhecia 

dela, assim como àquilo que esperava que ela me transmitisse. Conheci a 

professora Cláudia Soares na primeira reunião da FADEUP e logo combinamos 

quando nos iríamos encontrar para conhecer a escola. Nesse mesmo dia, 

conversamos, conheci as instalações e fui apresentada aos restantes membros 

do Agrupamento. Percebi que a professora estava animada com a minha 

presença como estagiária e isso fez-me sentir integrada. Pela sua forma de 

trabalhar e comunicar, consegui perceber que era uma professora cuidadosa e 

dedicada. Dela só esperava exigências elevadas em relação a mim e ao meu 

trabalho. Tal como já acontecia, daquele momento para a frente esperava 

continuar a ter momentos de ajuda, sugestão e orientação, bem como momentos 

de discussão de ideias, para que eu pudesse melhorar de aula para aula. 

O Professor Orientador (PO) da faculdade já era meu conhecido. Foi meu 

professor de Estudos Práticos de Futebol durante a licenciatura e foi possível 

observar o seu funcionamento nas aulas e a sua forma de trabalhar. Agora que 

foi orientador de estágio foi possível ter outro tipo de contacto. Da parte dele 

esperava o melhor possível. Assim como ele esperava da minha parte, empenho, 

esforço e dedicação, eu esperava também que ele pudesse ser um guia e 

mostrasse dedicação com o nosso NE, aliás como tinha feito até ao momento. 

O seu feedback era e foi importante para o meu desenvolvimento nas diferentes 

áreas de desempenho. 

O Núcleo de Estágio (NE) também seria muito importante durante esta “jornada”: 

já conhecia a Tatiana da licenciatura e, apesar de não convivermos muito no dia-

a-dia, sabia que era uma pessoa focada nos seus objetivos, divertida e 

trabalhadora. Não conhecia o Nuno, mas rapidamente concluí que é uma pessoa 
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tranquila, animada e alguém com quem seria fácil trabalhar. No início, o nosso 

grupo ultrapassou todas as divergências e solucionou todos os problemas em 

conjunto ou, quando era necessário, individualmente. Esperava que este 

trabalho continuasse, reforçando as nossas capacidades de entreajuda, 

cooperação e dinamismo. Estes eram valores em que eu acreditava e seriam 

muito importantes para quem funcionava em conjunto e fundamentais para 

ultrapassar os desafios. 

Depois de conhecer a minha Turma Residente (TR), do 9º ano, percebi que tinha 

muito trabalho pela frente. Não fiquei intimidada e isso motivou-me, pois queria 

que eles aprendessem comigo e eu com eles. Quando queriam conseguiam ser 

empenhados e trabalhavam em conjunto. Sabia que tinha de estar atenta a todos 

e percebi que conseguiria relacionar-me positivamente com todos eles. Cada 

coisa a seu tempo, pensava eu. Esperava melhorar as minhas competências e 

a minha comunicação enquanto professora e sabia que tudo se ia construindo à 

medida que eu avançava no tempo. 

Estava sempre disposta a tentar novas formas para melhorar a aprendizagem 

dos alunos, associadas ao ensino da EF na escola. Deste modo, esperava que 

as minhas expetativas fossem concretizadas. Fundamentalmente, esperava que 

este ano de estágio pudesse ser memorável e proveitoso a todos os níveis da 

minha formação. 

 

2.3. Entendimento do Estágio Profissional 

O EP é um local de encontro de todos os saberes e daquilo que ainda está por 

saber e fazer. Penso no estágio como a finalização de uma etapa, mas também 

como o início de uma outra muito maior. Corroboramos (Chepyator-Thomson e 

Liu, 2003; Hill e Brodin, 2004; O'Sullivan, 2003; Tang, 2004 cit. por Batista & 

Queirós, 2015, p. 33), quando referem que: “A experiência prática de ensino em 

contexto real é reconhecida na literatura como uma das componentes mais 

importantes nos processos de formação inicial de professores.”. 

Segundo Mello (2000), a formação inicial de professores constitui o ponto 

principal através do qual é possível reverter a qualidade da educação. 
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Batista & Queirós (2015) acrescentam que a prática de ensino pode oferecer aos 

futuros professores a oportunidade de imergirem na cultura da escola nas suas 

mais diversas componentes, como as normas e valores, hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, o pensar e o agir da comunidade em 

questão. 

Nesta fase de formação torna-se fundamental fazer a ponte entre o 

conhecimento adquirido anteriormente e a aplicação prática propriamente dita. 

Como afirma Lima (2004), o início do processo de docência é uma das fases de 

desenvolvimento profissional, sendo este entendido como um continuum. Dele 

fazem parte a experiência acumulada durante a passagem pela escola como 

estudante, a formação profissional específica, que é maioritariamente conhecida 

por formação inicial, a iniciação na carreira e, finalmente, a formação contínua. 

O estágio é um lugar de prática e reflexão acerca dessa prática realizada. Para 

que o estágio possa ter efeito na identidade profissional da pessoa, que irá ser 

um profissional de ensino, deve contribuir com experiências, que potenciem um 

professor multifacetado, polivalente e crítico. Deste modo, no estágio deve ser 

sempre pretendido alcançar a competência para ensinar.  

Este ano de estágio torna-se o momento de descoberta da profissão para os PE. 

A descoberta concentra-se em partilha de vivências. No entanto, é sozinho que 

se consegue encontrar as principais respostas aos dilemas da profissão. 

Como afirmam Felício & Oliveira (2008), o estágio profissional é compreendido 

como um tempo destinado a um processo de ensino e de aprendizagem. É 

necessário reconhecer que, apesar da formação na sala de aula ser 

fundamental, só ela não é suficiente para formar e preparar os alunos para o 

exercício da sua profissão. A inserção no dia-a-dia da realidade escolar é 

fundamental para aprender com a prática dos profissionais da docência. 
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3. Enquadramento Institucional 

3.1. Escola enquanto Instituição  

A escola é o local em que temos o primeiro contacto com os outros e onde 

aprendemos e nos formamos enquanto pessoas. É onde passamos a maior parte 

do tempo dos nossos primeiros anos de vida e traçamos as características da 

nossa personalidade. A escola é uma instituição que pode ser pública ou privada, 

em que prevalece a transmissão de saberes. 

De acordo com Quinalha (2010), a escola é o segundo lugar mais importante na 

vida social de um ser humano. Todos passamos pela escola e, não obstante a 

importância das matérias que trazem os livros, parece ser através do primeiro 

contacto com os outros que se aprende muito. 

A escola é toda ela uma instituição. Como afirma Saviani (2005), as instituições 

são criadas como unidades de ação para satisfazer as necessidades humanas. 

Estas constituem, em conjunto com os seus agentes, com os meios e com os 

instrumentos utilizados, um sistema de práticas, tendo em vista as finalidades a 

alcançar. Desse modo, as instituições são consideradas sociais, visto que são 

determinadas pelas necessidades dos homens, para o seu funcionamento. As 

instituições são um conjunto de agentes que travam relações entre si e com a 

sociedade que servem. 

O conceito de instituição está intimamente relacionado com a escola e, de acordo 

com Silva (2008), o mundo da escola é também o mundo da instituição e 

representa aquele cuja ordem se perpetua a partir do afastamento do ruído. É o 

mundo da norma e da disciplina. Este é ainda o mundo projetado no futuro que 

pressupõe o investimento, cuja recompensa não é visível de imediato. 

É nesta instituição que os indivíduos obtêm a sua formação. A formação do 

indivíduo é fundamental e está ligada ao contexto e às funções. O contexto irá 

variar de acordo com as crenças e expetativas desse sujeito. Como refere Bueno 

(2001), à escola foi designada a função de formação de novas gerações em 

termos de acesso à cultura socialmente valorizada, de formação do cidadão e 

da própria constituição do sujeito social. O mesmo autor (2011) afirma que a 

escola tem cada vez mais a função de formação dos indivíduos, o que a tornou 
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num espaço social privilegiado de conveniência e um ponto de referência 

fundamental para a constituição da identidade do aluno. 

A escola é um espaço onde a diversidade e a diferença são valores em constante 

progresso e são fatores importantes para o desenvolvimento de todos os que 

fazem parte dela. Essa diferença deve ser encarada com uma compreensão 

positiva, onde o indivíduo possa ser valorizado em relação a todos os aspetos. 

 

3.2. Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco / Escola 

Secundária Camilo Castelo Branco 

O Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco (AECCB) foi a minha primeira 

opção para realizar o EP. Foi a primeira vez que este Agrupamento de Escolas 

recebeu um NE da FADEUP e, como existiam inúmeras referências positivas 

desta escola, decidi escolhê-la.  

Integra algumas escolas do concelho de Vila Nova de Famalicão: a EB1 S. 

Cosme, a EB/JI Lameiras, o C. E. Antas, o C. E. Luís de Camões, a EB/JI Avidos, 

a EB/JI Lagoa, a EB1 Landim, a EB1 Seide, o JI Seide, a EB Júlio Brandão e a 

ES Camilo Castelo Branco.  

De todas estas escolas, foi na Escola Secundária Camilo Castelo Branco que 

realizei a minha prática pedagógica. Situa-se no centro de Vila Nova de 

Famalicão, num meio urbano. Os alunos dispõem de paragens de autocarros e 

parque de estacionamento na sua proximidade, o que facilita o seu acesso, e 

nas redondezas podem utilizar espaços públicos para recreação ou estudo. 

Quanto ao contexto socioeconómico e sociocultural desta escola, é relevante 

afirmar que existe um desenvolvimento da lógica de territorialização do serviço 

educativo. O reforço da identidade e da coesão social entre as escolas do 

Agrupamento e o meio envolvente favorece o trabalho em rede e a participação 

e mobilização de atores locais, no contexto de parcerias de natureza diversa. A 

criatividade, a inovação, a aprendizagem e a formação são essenciais para o 

progresso da escola e proporcionam várias possibilidades de resolução de 

problemas comuns ou individuais (AECCB, 2017). 
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Esta escola tem uma vasta oferta educativa: desde o ensino Pré-escolar, aos 

Básico e Secundário (Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais). 

Dele fazem parte 3460 alunos, 277 professores, 2 técnicos superiores 

(Psicólogos), 73 assistentes operacionais e 16 assistentes técnicos. 

No que diz respeito às instalações e à qualidade dos espaços, a Escola 

Secundária Camilo Castelo Branco pode contar, para as aulas de Educação 

Física, com diversos espaços de excelente qualidade. Na escola existem dois 

campos exteriores, um pavilhão interior e um ginásio. Para além disso e devido 

à proximidade, os alunos podem fazer as suas aulas no pavilhão e piscina 

municipais e no campo de ténis da Câmara Municipal. Podem também recorrer 

ao Parque da Devesa para outras atividades.  

Todas estas caraterísticas fazem desta escola e do seu Agrupamento um lugar 

em que é possível haver trabalho, empenho e dedicação por parte de todos os 

intervenientes. Tornou-se agradável conviver com todas as pessoas desta 

instituição e, por consequência, o planeamento das atividades de estágio foram 

realizadas eficazmente. “Juntos, a construir o futuro” é o lema da instituição, 

existindo uma abertura à comunidade e onde o diálogo, a colaboração e o 

enriquecimento mútuo são promovidos. 

 

3.3. Os Guias do Processo 

3.3.1. O Subdepartamento de Educação Física: O Nosso 

Gabinete 

O Subdepartamento de Educação Física (SEF) faz parte do Departamento de 

Expressões, juntamente com os Subdepartamentos de Artes Visuais, de 

Educação Musical e de Educação Visual e Tecnológica.  

No meu primeiro contacto com este grupo de trabalho, consegui perceber que 

os professores que dele faziam parte destacavam-se do resto dos professores 

da escola. Além da forma de vestir, mais descontraída e que dava a entender 

que podiam entrar em ação em qualquer momento, a forma de estar e de se 

relacionarem com o resto das pessoas era diferente. Durante algum tempo 
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observei os professores do SEF, conheci-os e conversei muito com eles. Fui 

capaz de perceber que este grupo era composto por pessoas com 

personalidades diferentes, que se completavam e se ajudavam mutuamente. 

Cada professor tinha a sua função mais específica e aprendi a desembaraçar-

me com eles e junto deles. Este grupo era conhecido por ser unido e por receber 

bem todos os outros professores. No meio deles sentia-me uma verdadeira 

professora de EF, sentia que era colega deles e não me confundiam com os 

alunos, como alguns professores de outras disciplinas faziam constantemente. 

Desde o início que me deixaram à vontade para pedir conselhos ou opiniões e 

sabia que podia contar com eles para tentar resolver as minhas inseguranças 

em relação às aulas e as minhas preocupações em relação à minha intervenção 

na escola. 

Nas reuniões de SEF, que existiram ao longo do ano letivo, foi possível perceber 

que o grupo funcionava de acordo com a tentativa de resolução dos problemas 

existentes na disciplina de EF. Era sempre apresentada a Ordem de trabalhos 

e, a partir desse momento, criava-se um clima de discussão de ideias, de crítica 

e de construção de uma linha de pensamento crítica e produtiva para as aulas 

de EF. O mais importante nestas reuniões eram os alunos e as aulas. “As 

questões do porquê e para quê da educação física são equacionadas, sobretudo 

nas reflexões sobre a definição dos currículos, o desenho e as orientações 

concetuais dos programas nacionais e de que modo estes se concretizam e 

influenciam o que fazem os professores e estudantes nas escolas, e respetivas 

consequências” (Graça, 2015, p. 19). 

Uma das características deste grupo é que não se contentavam apenas com o 

que sabiam. Todos os professores mostravam interesse e gostavam de aplicar 

novos conteúdos e formas de ensino nas suas aulas. Muitas vezes perguntavam-

me a mim ou aos meus colegas de NE como tinha sido a nossa formação. 

Valorizo muito as pessoas que se interessam em saber mais e não se 

conformam com a estabilidade, com o conformismo e a falta de ambição. Os 

professores não se importavam que fossemos mais novos do que eles e 

aceitavam as nossas sugestões, tal como nós a deles. A partilha de 

conhecimento e experiências foram das coisas mais tratadas no “nosso” 

gabinete. 
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“Nos intervalos das aulas que temos para dar, conseguimos conversar e conviver 

com os outros professores. Penso que a partilha de informações e o contacto 

que temos com pessoas com mais experiência é fundamental para nós, que 

estamos a começar o nosso “percurso” pela vida escolar.” 

Diário de Bordo “Chá de Outono” – 28 de outubro de 2016 

 

Tal como aprendi na faculdade, o trabalho em equipa é dos valores mais 

importantes que o Desporto nos transmite, e que devemos transferir para as 

nossas atividades pessoais. Quando me inseri no grupo do SEF, percebi uma 

vez mais que este valor era essencial ao meu desenvolvimento. Parecia que 

estava de volta à faculdade. A convivência com estes professores fez-me 

recordar os tempos em que tinha de trabalhar com os meus colegas de turma 

para resolver as questões relacionadas com a intervenção na prática pedagógica 

feita nas escolas. Esta dinâmica vivida na escola fez-me perceber que os valores 

do desporto são fundamentais para a nossa vida social e profissional e para o 

desenvolvimento dos “nossos” alunos enquanto pessoas, “Por isso nada melhor 

que educar desde os valores do desporto” (Marinho, 2014, p. 207). 

Na partilha de saberes com o SEF é onde podemos enriquecer muito mais o 

nosso conhecimento e a nossa aprendizagem. Foi no convívio com os 

professores mais experientes, em contexto formal ou informal, na convivência e 

dia-a-dia na escola, que consegui aprender e interiorizar aquilo que me faltava 

para ser mais dinâmica nas aulas e para conseguir adaptar-me às características 

do meio envolvente e dos imprevistos. 

Consegui perceber que os professores eram bastante queridos no seio das 

turmas. Os alunos viam os seus professores como um exemplo e as relações 

professor-aluno eram fortalecidas pois havia respeito de ambas as partes acerca 

das individualidades de cada um. A atitude que demostrava nas aulas, a maneira 

de ser exigente e a forma de agir devo-as muito ao SEF. 
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3.4.2. Professora Cooperante: Conselheira do dia-a-dia na 

Escola 

A minha PC pertencia a este grupo magnífico de professores. Como referem 

Batista et al. (2014), parece inequívoco que o PC se destaca como peça 

fundamental na dinamização de todo o processo formativo que ocorre na prática 

real de ensino, sob a égide da função de supervisão que assume. A atuação da 

PC foi no sentido de nos orientar e deixar-nos ser os orientadores do processo 

de ensino aprendizagem dos nossos alunos. “Esta é a forma como entendemos 

a formação inicial. Mostrar aos professores estagiários que têm que encontrar o 

seu próprio estilo profissional e ajudá-los a procurar, criar e utilizar referências 

que os conduzam e guiem através desse processo” (Rodrigues, 2015, p. 95). 

Com o tempo de prática de ensino supervisionada já passado, posso referir que 

as minhas expetativas em relação à PC foram cumpridas. Quando nos 

conhecemos, a professora deixou-me à vontade para esclarecer todas as 

dúvidas que tivesse, indicou-me o trabalho que poderia fazer desde o início do 

ano para organizar as minhas tarefas e fez-me sentir integrada no meio da 

comunidade educativa. Desde o início que a PC foi uma peça fundamental para 

a integração do nosso NE na escola, deixou-nos conhecer e ser conhecidos e 

deu-nos autonomia para arriscarmos.  

Quando começaram as aulas a PC decidiu que eu é que devia ter o primeiro 

contacto com a turma. Preparamos a aula de apresentação e eu estava muito 

nervosa. O facto de ser eu a lecionar a primeira aula à turma foi a melhor opção, 

pois os alunos ficaram a saber que eu iria ser a professora deles durante este 

ano letivo. Penso que esse foi o primeiro passo para eu me conseguir impor e 

ter a atenção dos alunos. A PC esteve presente em todas as minhas aulas e 

manteve uma postura descontraída e calma. Nunca interveio nas minhas aulas 

sem me pedir autorização e estava sempre disposta a ajudar. No final das aulas 

eu questionava-a muitas vezes acerca da organização da mesma, da minha 

instrução e acerca das estratégias que eu tinha utilizado. O feedback da 

professora foi muito importante para o meu desenvolvimento enquanto 

professora e para corrigir alguns erros que eu estava a cometer no início das 

aulas. 
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Como me sentia confortável com a presença da PC, nunca senti medo para 

arriscar e sabia que a minha perspetiva em relação ao ensino não ia ser 

desvalorizada. Sinto que a PC me deu espaço para tentar novos modelos de 

ensino e novas estratégias com a turma. Se não funcionassem, conversávamos 

e eu adotava outra postura. 

Sinto que a PC foi uma conselheira do dia-a-dia para o nosso NE, pois 

estávamos todos os dias juntos na escola. Nas nossas reflexões de grupo, dava-

nos a orientação ou a solução que precisávamos para algum tipo de trabalho. O 

NE ficou muito unido nestes “pontos de situação”, como a PC lhe chamava, e a 

sua dedicação fez-nos perceber que éramos como colegas para ela. Senti que 

com a ajuda da PC cresci neste ano e fiquei mais responsável e com uma atitude 

mais participativa. 

 

3.3.3. Professor Orientador: Guia das nossas preocupações 

Em relação ao contacto feito com a FADEUP, este é estabelecido através do PO. 

Quando escolhi o AECCB para estagiar não sabia quem iria ser o meu PO. Na 

primeira reunião que tivemos com o PO, a PC e o NE, percebi que o trabalho 

que nos esperava neste ano não iria ser pouco. Eu já o conhecia das aulas de 

Estudos Práticos de Futebol e sabia que a sua forma de trabalhar se centrava 

na organização e dedicação. As minhas expetativas iniciais em relação a este 

professor foram cumpridas. O contacto que era estabelecido não era tão 

constante como com a PC, no entanto, quando surgiam algumas dúvidas ou 

problemas com a nossa prática pedagógica, o professor estava sempre 

disponível para nos ajudar. 

A forma prática de trabalhar, a simplicidade na resolução dos problemas e a sua 

postura enquanto orientador foram as principais razões para que o grupo 

funcionasse com organização e fluidez.  

O acompanhamento dado pelo PO foi determinante para a minha evolução. Nas 

vezes em que o professor veio observar as minhas aulas à escola, soube que 

iria receber críticas e uma outra perspetiva em relação à minha forma de ensinar 

e lecionar as aulas. As “dicas” e o feedback que o professor me deu foram muito 
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valiosas para corrigir a minha postura e, sendo ele um professor de uma 

modalidade coletiva, deu-me muitas ajudas para as UD de modalidades 

coletivas. A experiência dele como professor do ensino superior foi muito 

importante, assim como a sua experiência de lecionar aulas nas escolas. 

Outro momento em que senti que a ajuda do professor foi essencial foi na 

construção do estudo de investigação. A minha ideia manteve-se a mesma, no 

entanto, tinha muitas dúvidas acerca da construção do questionário e da parte 

escrita do mesmo.  

O acompanhamento ao nosso NE foi atencioso e cuidado. Sempre que existiam 

dúvidas eram apresentadas as suas perspetivas, no entanto não era obrigatório 

que nós as seguíssemos à risca. Tínhamos capacidade e margem para decidir 

por nós mesmos, procurar as nossas respostas e fazer um trabalho diferente e 

inovador. 

O processo de supervisão feito pelo PO é fundamental para a formação e 

desenvolvimento profissional dos professores. “Este incide, fundamentalmente, 

sobre a formação profissional e pessoal dos futuros profissionais, mas também 

no nível da qualidade de ensino e aprendizagem” (Batista et al., 2014).  

 

3.4. O Núcleo de Estágio: O Nosso Grupo 

O trabalho em equipa é para mim muito importante e é uma qualidade que 

aprecio nos grupos em que me insiro. Penso que esta qualidade destacou-se no 

nosso NE. Desde o primeiro dia em que nos juntamos para começar esta 

jornada, até ao último dia de estágio, sempre nos apoiamos e ajudamos 

mutuamente, respeitando as naturais discordâncias. Houve momentos em que 

fizemos críticas construtivas, demos ideias para melhorar as aulas e, sobretudo, 

falamos acerca dos problemas da nossa intervenção. Penso que este trabalho 

foi muito importante para o meu crescimento enquanto pessoa e profissional. Eu 

observava as aulas dos meus colegas e sabia que estes observavam as minhas 

com o intuito de me darem o feedback que achavam importante para o meu 

desenvolvimento. 
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Apesar das divergências em alguns aspetos, penso que conseguimos criar uma 

relação de cumplicidade e de entreajuda essencial nos momentos mais críticos, 

assim como nos momentos de descontração. Quando observávamos as aulas 

uns dos outros discutíamos os assuntos mais pertinentes e assumíamos um 

papel de críticos. 

 

“A postura do professor foi determinante durante a aula e isso notou-se no seu 

modo de se movimentar e na forma como expôs os conteúdos. A sua voz foi bem 

colocada e, por consequência, a instrução foi eficaz. No que toca ao feedback, 

penso que deveria ser mais constante.” 

Observação nº 5 – 27 de outubro de 2016 

 

3.5. Alvos do Processo de Ensino-aprendizagem 

3.5.1 Turma Residente 

A minha TR era composta por 26 alunos do 9º ano de escolaridade: 14 do sexo 

feminino e 12 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 13 e os 

16 anos. 

Treze alunos praticavam alguma modalidade ou atividade física em horário 

extracurricular, nomeadamente Patinagem artística, Natação, Voleibol, Dança, 

Badminton, Futebol e Equitação. Também havia 13 alunos que pelo menos um 

dos pais praticava algum tipo de atividade física, como por exemplo futebol e 

natação. 

Apenas 6 elementos, do sexo feminino, participavam no DE, sendo que 3 alunas 

participavam na modalidade de Natação e outras 3 de Badminton. 

A maioria da turma gostava das aulas de EF porque achavam divertido, 

conseguiam libertar energias, porque praticavam várias modalidades, porque 

não estavam sempre numa sala de aula e porque achavam interessante. Apenas 

uma aluna afirmou não gostar das aulas de Educação Física por “ser muito 

preguiçosa”. Dos 26 alunos, 13 escolheram a disciplina de Educação Física 
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como sendo das suas preferidas. Os alunos da turma gostavam também de estar 

no computador, de ver programas televisivos, de ler, de ir ao cinema, de praticar 

desporto e de ouvir música. 

Em relação ao aproveitamento escolar, a turma continha 6 alunos repetentes, 7 

alunos tinham um plano de acompanhamento pedagógico e 13 alunos tinham 

apoio educativo. Em sentido contrário, 4 alunos tinham sido indicados com 

prémio de Mérito. 

Existiam na turma 3 casos de alunos com excesso de peso e os 

problemas/doenças que eles apontavam eram: problemas de visão, ansiedade 

e um aluno tinha pé plano.  

 

3.5.1.1. Estratégias de atuação 

Tendo em conta a diversidade de alunos que a TR apresentava tive de me 

adaptar às características deles e desempenhar as minhas funções como PE. 

Na aula de apresentação estava bastante nervosa e o meu primeiro contacto 

com eles foi feito de modo cauteloso. Sabia que nestas idades os alunos 

poderiam ser uma “dor de cabeça”, no entanto, mantive a minha postura, disse 

quais seriam as regras da disciplina e tentei conhecê-los um pouco melhor. 

Decorei os seus nomes com facilidade e sabia que me tinha de esforçar para 

acompanhar os meus alunos o melhor possível. 

 

“Comecei por me apresentar, fiz a chamada para conhecer e saber o nome dos 

meus alunos, informei-os em relação aos critérios de avaliação, às planificações 

das atividades para este ano letivo e sobre as normas da disciplina. Com o 

passar do tempo fui ficando mais calma, no entanto penso que a minha 

intervenção poderia ter sido melhor. No início queremos sempre que as coisas 

sejam perfeitas, mas isso não existe. Sinto que me podia ter expressado melhor 

e não queria deixar que eles percebessem que eu estava nervosa. Mesmo 

assim, penso que a minha intervenção foi positiva. Cada pessoa tem a sua 

maneira de estar junto dos seus alunos e eu estou a construir a minha.” 
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Reflexão de aula – 16 de setembro de 2016 

 

Como o passar do tempo fui percebendo que os alunos da minha TR não eram 

“flores que se cheirassem” e, por isso, tive de estar muito atenta aos seus 

comportamentos desviantes. Havia um grupo de alunos (principalmente 

rapazes) que destabilizavam as aulas e perturbavam os outros colegas. Tive de 

tomar uma atitude e arranjar estratégias para cativar as suas atenções.  

A maioria da turma possuía boas capacidades físicas e gostavam das aulas. 

Havia alunos mais “calminhos”, outros mais atletas e outros mais faladores e 

interessados. No início das aulas vinham sempre falar comigo e ajudavam na 

organização da aula. No final da aula também se mostravam muito prestáveis 

para arrumar o material. 

A maior parte das vezes, durante as aulas, eu demonstrava uma atitude 

autoritária e séria. No final das aulas, ou quando percebia que o podia fazer, 

ficava mais descontraída e falava com os meus alunos, principalmente com as 

meninas acerca das suas vivências na escola. 

Fui adotando diferentes estratégias ao longo do ano e sabia que podiam atuar 

de maneira diferente dentro dos diferentes grupos da turma. Com alguns tinha 

de ser mais cuidadosa e séria, com outros podia ser mais relaxada, pois sabia 

que me respeitavam e não iriam desencaminhar os colegas.  

Gostei muito que esta TR tivesse sido a minha primeira turma. Com eles aprendi 

que apesar das dificuldades, podemos sempre tentar ser melhores. Estes alunos 

marcaram-me e sei que, de algum modo, os marquei a eles também. Eles 

costumavam dizer que eu era a professora mais descontraída que eles tinham. 

Talvez pelo facto de usar fato de treino e estar mais envolvida nas atividades da 

escola com eles. Foi um ano difícil, trabalhoso, mas muito enriquecedor no que 

diz respeito à partilha de experiências. 
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3.5.2. Turma Partilhada 

O NE deu aulas a uma turma que designamos por Turma Partilhada (TP) durante 

o 2º período. Foi o período em que, provavelmente, tivemos mais trabalho, no 

entanto, também foi aquele em que enriquecemos mais a nível profissional.  

Esta turma era de 5º ano, com a maior parte das aulas na Escola Básica Júlio 

Brandão, sendo composta por 26 alunos: 11 do sexo feminino e 15 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 10 e os 11 anos. Dos 26 alunos, 

apenas 2 tinham uma retenção. Existiam na turma 5 casos de alunos com asma 

e 1 com dislexia. 

Nenhum dos alunos participava no DE, por este ser o primeiro ano em que fazem 

parte do agrupamento, e reportavam ainda não se sentirem à vontade para 

ingressar numa das modalidades existentes, sendo que muitos deles pretendiam 

fazê-lo no ano seguinte. 

No entanto, 15 alunos praticavam alguma modalidade ou atividade física em 

horário extracurricular. As atividades em que os alunos participavam eram: 

Ginástica Acrobática, Futebol, Ballet, Natação, Patinagem Artística, Karaté, 

Ciclismo, Atletismo e Basquetebol. 

A maioria dos alunos gostava das aulas de EF porque sentiam que se divertiam, 

gastavam energias e podiam praticar várias modalidades. Além disso, 18 alunos 

da TP indicaram que esta era a sua disciplina favorita. Os alunos eram bastante 

interessados e depois de serem questionados acerca da modalidade que mais 

gostavam, concluí que o Futebol e a Ginástica eram as mais escolhidas. 

No geral, a turma apresentava-se bastante motivada, gostava de aprender e de 

realizar os exercícios das aulas com entusiasmo e dedicação. 

Esta TP era totalmente diferente da minha TR, quer em termos de 

comportamento, quer em termos de desempenho motor. Estes alunos eram uns 

“anjinhos” à beira dos outros, no entanto tinham mais dificuldades em realizar as 

atividades propostas. 
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“Uma das coisas que reparei foi que estes alunos são bastante dinâmicos e 

motivados. Quando os chamava eles vinham logo e ouviam o que eu dizia. Foi 

muito agradável perceber que os alunos estavam interessados na nossa aula e 

ficamos bastante contentes com a turma.” 

Reflexão de aula – 26 de janeiro de 2017 

 

A UD dada a esta turma foi a de Voleibol. Tínhamos dificuldade nesta 

modalidade, no entanto, conseguimos encontrar estratégias para ensinar estes 

alunos mais novos e com mais dificuldades.  

 

“Como os alunos não têm aulas de Voleibol todas as semanas, reparamos que 

o passe de frente tinha sido um pouco esquecido. Como tal, decidimos aplicar 

um exercício que não estava no plano de aula e juntamos os alunos 2 a 2. O 

exercício foi muito simples e não ocupou muito tempo da aula, no entanto, penso 

que os alunos perceberam porque o estavam a fazer e exercitaram o passe de 

frente isoladamente.” 

Reflexão de aula – 23 de fevereiro de 2017 

 

Com o passar do tempo os alunos começaram a ficar mais faladores, no entanto 

nunca deixaram de nos respeitar. Estes alunos vinham ter connosco sempre que 

havia um problema. Não tinham medo de falar sobre tudo e de comentar se 

achassem que os seus colegas não estivessem a dar o seu melhor na aula. Foi 

uma experiência muito enriquecedora para o nosso NE e foi bom poder contactar 

com alunos de outras idades. 
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4. Enquadramento Operacional 

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

Esta área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do 

ensino. Nesta parte do trabalho afigura-se fundamental refletir acerca de cada 

uma destas vertentes, traçar os objetivos, estratégias e procurar antecipar as 

dificuldades que poderia ter neste ano letivo, durante a realização das atividades. 

A minha prática pedagógica teve de se adequar e adaptar aos alunos e ao 

espaço de intervenção, por isso, todas as propostas discutidas com a minha PC 

e NE foram importantes para a minha formação.  

Na minha formação e no estágio feito na escola o mais importante foi o 

desenvolvimento da minha capacidade de ajustamento. Como referem Pires 

Franco & Mariano Ruckstadter (2017), planear o ensino é uma possibilidade de 

dar aos indivíduos a apropriação dos conteúdos históricos que se expressam em 

conceitos. O planeamento realizado no início do ano sofreu alterações 

importantes para o desenvolvimento da minha atividade enquanto professora, 

tendo sido fundamentais para me conseguir adaptar e melhorar muito a minha 

forma de ensinar. 

Os objetivos que tracei no início do ano foram cumpridos. Para isso, adotei 

estratégias diferentes, conversei e tirei dúvidas com a PC, o PO e o NE e fiz por 

antecipar qualquer problema que pudesse surgir.  

 

4.1.1. Conceção 

Na conceção do processo de ensino-aprendizagem torna-se necessário analisar 

os programas curriculares e os programas de EF, tendo em conta as suas 

finalidades, objetivos, conteúdos e indicações metodológicas.  

De acordo com a minha conceção de ensino, utilizei os saberes próprios da 

disciplina, que já possuía, e os saberes transversais a todas as disciplinas, para 

que fosse possível fazer o planeamento das atividades. Também considerei o 

contexto cultural e social da escola e dos alunos, de modo a conseguir construir 
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e desenvolver atividades diferenciadas, de acordo com os objetivos traçados e, 

também, fazer as suas caracterizações. 

Logo na primeira reunião que tive com a PC ela indicou-me um conjunto de 

documentos que eu deveria ler com muita atenção, nomeadamente o Programa 

Nacional de Educação Física do 3º Ciclo, a Planificação Anual de Educação 

Física do 9º ano, os Critérios de Avaliação do 9º ano, o Plano Anual de 

Atividades, o Projeto Educativo, o Regulamento Interno da Escola, o 

Regulamento de Educação Física e, mais uma vez, li os documentos referentes 

ao EP (Normas Orientadoras e o Regulamento de Estágio). Também 

desenvolvemos uma ficha para a caracterização individualizada dos alunos das 

diferentes turmas. 

 

“Numa primeira fase não estava habituada a tanta e a tantas questões que quero 

ver respondidas, no entanto sei que as aulas estão prestes a começar e não 

pode faltar nada. 

Inicialmente, li e analisei o Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional e as Normas Orientadoras do Estágio Profissional. Depois dessa 

leitura consegui compreender um pouco melhor as minhas funções enquanto 

Professora Estagiária e tudo aquilo que terei de fazer e desenvolver para 

conseguir obter sucesso durante este ano. 

Também preciso de conhecer a escola e as suas características. É importante 

conhecer o seu funcionamento, as suas características, os seus princípios, 

valores, metas e estratégias, desse modo analisei algumas questões presentes 

no Regulamento Interno e no Projeto Educativo da Escola.” 

Diário de Bordo “Primeiras Vivências na Escola” – 8 de setembro de 2016 

 

O Programa Nacional de Educação Física do 3º ciclo, de acordo com Jacinto et 

al. (2001), foi concebido como o instrumento necessário para que a EF das 

crianças e jovens ganhe o reconhecimento que carece, deixando de ser vista 

como catarse emocional. A conceção de EF sintetiza os seus benefícios, 

centrando-se no valor da atividade física pedagogicamente orientada para o 
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desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno. Este documento é muito 

pertinente e auxilia a nossa intervenção, no entanto não se encontra ajustado à 

realidade que é experienciada na escola. Depois de analisar este documento, e 

tendo em conta a velocidade com que as características da disciplina se vão 

modificando, é mais do que necessário encará-lo de um modo crítico. De acordo 

com a análise deste documento tentei atender à pertinência dos conteúdos e as 

condições que a escola oferecia, para que o processo de ensino-aprendizagem 

fosse o mais completo possível. 

Não me esquecendo que era apenas um PE, queria fazer algo que fosse um 

pouco diferente e não cair na tentação de dar aulas de EF com a mesma rotina 

e as mesmas características. Queria, mesmo sendo uma tarefa difícil, contribuir 

para a mudança e incluir no planeamento das minhas aulas os objetivos traçados 

pelos diversos documentos, mas de uma maneira inovadora. O desenvolvimento 

da motivação dos alunos para a prática das modalidades desportivas, a 

aquisição dos conhecimentos dos conteúdos dessas modalidades, a promoção 

de atitudes, relacionamentos saudáveis e a utilização desses valores na vida do 

aluno, era aquilo que eu ambicionava transmitir. 

 

“…percebi que o nosso envolvimento enquanto grupo de Estágio é bastante 

importante, não só para nós como também para os alunos. Através destas 

atividades podemos desenvolver o interesse dos mais jovens pelo Desporto, por 

um estilo de vida saudável e conseguimos criar “laços” com os nossos alunos 

fora do contexto escolar.” 

Diário de Bordo “Primeiras Vivências na Escola” – 13 de setembro de 2016 

 

Segundo a Planificação Anual da disciplina de EF, as modalidades que devem 

ser lecionadas durante o ano letivo são: o Futebol, o Basquetebol e o Voleibol 

(38 aulas), a Ginástica de Solo e a Ginástica Acrobática (20 aulas), o Atletismo 

(corrida de resistência, corrida de velocidade 40 metros e salto em comprimento) 

(12 aulas) e escolher entre Badminton, Dança, Râguebi ou Minitrampolim para 

uma UD de 12 aulas. As restantes aulas devem ser para os testes de Aptidão 
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Física (6 aulas) e para as restantes atividades, como por exemplo, a 

autoavaliação (8 aulas). 

O primeiro ponto que considerei foi o facto de nas modalidades coletivas não 

aparecer o Andebol e depois reparei no número de aulas que tinha para 

desenvolver cada uma das modalidades. Se eu queria que os meus alunos 

tivessem o máximo de vivências possíveis, também tinha de lhes transmitir o 

máximo possível acerca das modalidades. No entanto, tendo em conta o número 

de aulas que eu iria ter disponível para a minha TR, não conseguiria lecionar 

todos estes conteúdos. 

Além de considerar o número de horas que tinha disponível para as aulas (uma 

aula de 90 minutos e outra de 45 minutos por semana), também tive em conta o 

espaço onde iriam ocorrer essas aulas. 

Depois de analisar os documentos em conjunto com o SEF e o NE e depois de 

muito esforço para conjugar os conteúdos e os objetivos da disciplina de EF, 

consegui decidir quais eram as modalidades que lecionaria, de acordo com o 

roulement de instalações. 

 

4.1.2. Planeamento 

O planeamento deve ser realizado considerando-se três níveis de planeamento: 

(i) Planeamento Anual (PA); (ii) Unidade Didática (UD); e (iii) plano de aula. Estes 

devem ser realizados tendo em consideração o nível dos alunos, o espaço 

destinado às aulas e o material disponível. Segundo Bossle (2002), o 

planeamento do ensino é uma construção orientada da ação docente, que como 

processo organiza e dá direção a uma prática coerente com os objetivos a que 

se propõe. Além disso, o planeamento de ensino é processual, ou seja, são todas 

as decisões e ações do professor na interação com o contexto da comunidade 

escolar. 

Idealizei o planeamento do geral para o específico, do PA ao plano de aula, 

relação que contribuiu para que existisse coerência na abordagem aplicada. 

Depois de todas as análises aos documentos gerais de EF e da escola dei início 

ao processo de planeamento. Este processo foi muito pensado e sabia que 
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poderiam existir mudanças e alterações devido às adaptações do número de 

aulas, da mudança de espaços ou até mesmo das respostas motoras que os 

alunos dão durante as progressões de ensino. 

Para cada nível do planeamento atendi aos objetivos, recursos, conteúdos do 

ensino, tarefas, estratégias, planeamento de processos de ensino-aprendizagem 

e ajustamento de decisões de forma constante. 

Deparei-me com algumas dificuldades para que o planeamento das atividades 

fosse o mais fiel possível à realidade. Estas centraram-se principalmente em 

conseguir adequar as tarefas ao nível de desempenho dos alunos; em fazer um 

planeamento que pudesse ser considerado o mais próximo possível do aplicável; 

e em conseguir optar por conteúdos, critérios de êxito e objetivos fiáveis nos 

planos de aula. 

 

4.1.2.1. Planeamento Anual 

Para elaborar o PA fiz uma Ficha de Conteúdos (Anexo 1) de acordo com o 

roulement de instalações disponibilizado pelo SEF. Depois de analisar a 

planificação anual de EF para o 9º ano decidi que modalidades lecionaria. O 

Diretor de Instalações desenvolveu o mapa de instalações e mostrou-me todo o 

material existente no pavilhão da escola e no ginásio. Também tive acesso ao 

material da escola que estava no pavilhão Municipal. 

Inicialmente, a minha TR tinha um horário, no entanto, a aula de EF teve de 

trocar com a hora da aula de Matemática. Deste modo, tive de alterar o 

planeamento que tinha feito previamente. Como os espaços interiores e 

exteriores foram também mudados, tive de proceder a um ajuste nas 

modalidades que iria lecionar. 

Considerando que o Atletismo só se poderia realizar no espaço exterior e a 

Ginástica de Solo ou Acrobática só poderia ser lecionada no Ginásio, tive de 

fazer uma gestão cuidada destes espaços. As modalidades coletivas e o 

Badminton puderam ser realizadas tanto no pavilhão interior da escola como no 

pavilhão Municipal. 
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Tive bastante ajuda da minha PC para elaborar o PA. Perguntei-lhe que 

modalidades os alunos tinham experienciado no ano anterior e colocámos as 

datas das minhas aulas e os espaços referentes a esses dias para que fosse 

mais fácil perceber quantas aulas teria para cada uma das modalidades. 

Também foram considerados os dias em que os alunos teriam atividades da 

escola ou fosse feriado, e não houvesse a possibilidade de dar aula. Deste modo, 

senti que o processo foi bastante organizado. Apesar de toda esta organização, 

verifiquei que as UD não iriam ser tão extensas como desejava. 

Considerando que cada aula corresponde a um tempo de 45 minutos, no 1º 

Período foi lecionado o Futsal (13 aulas) e o Badminton (12 aulas). No 2º 

Período, o maior dos três, foi lecionado o Voleibol (12 aulas), o Basquetebol (11 

aulas) e o Atletismo (Salto em Comprimento) (8 aulas). No 3º Período apenas 

lecionei uma modalidade, a Ginástica de Solo, pois foi quando tive acesso ao 

Ginásio. Esta UD foi constituída por 10 aulas. As restantes aulas foram 

distribuídas pelas avaliações, pelas atividades da escola e pela realização dos 

testes de Aptidão Física. 

Não obstante o número de aulas de cada UD das modalidades fosse pouco 

extenso fiz os possíveis para que os alunos estivessem motivados e 

consolidassem os conteúdos de cada uma delas.  

 

4.1.2.2. Unidade Didática 

A UD informa acerca do processo de ensino-aprendizagem, mostra quais os 

conteúdos que vão ser lecionados e em quantas aulas esse processo vai ocorrer. 

O “livro verde” (Tavares, 2015), como eu lhe chamava, foi essencial para contruir 

as UD e perceber em que etapa de aprendizagem os alunos se situavam. 

Despois de fazer a Avaliação Diagnóstica (AD) procedia à elaboração da UD, de 

acordo com as características motoras dos alunos, do material e do espaço. 

Este nível de planeamento é mais específico do que o anterior (planeamento 

anual), dizendo respeito apenas a uma modalidade e estando presente no 

Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC). O MEC é um documento 

elaborado pelo professor que acaba por ser o seu guia durante o processo de 
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ensino-aprendizagem. Neste documento estão presentes os conteúdos da 

modalidade em questão e a sua estrutura. Com a sua ajuda deve ser feita a 

ligação entre a teoria e a prática. Como foi referido na parte anterior do 

planeamento, este pode ser sujeito a adaptações feitas pelo professor, em prol 

das necessidades apresentadas pelos alunos. 

Elaborei um MEC para cada uma das modalidades que lecionei ao longo do ano. 

Segundo Vickers (1990), o MEC organiza-se em 8 módulos, que compõem 3 

fases:  

(i) fase de análise (módulos 1, 2 e 3) – engloba o contexto em que irá ser 

realizada a prática e é dada atenção aos conteúdos programáticos. 

(ii) fase de decisão (módulos 4, 5, 6 e 7) – faz referência à sequência dos 

conteúdos, à definição dos objetivos, às formas de avaliação e às 

progressões de ensino. 

(iii) fase de aplicação (módulo 8) – diz respeito à aplicação da prática 

pedagógica. 

 

A construção da UD está inserida no módulo 4 do MEC. Para contruir uma UD 

de uma modalidade tive noção dos conteúdos a lecionar de acordo com o nível 

de desempenho dos alunos e a ordem e em que aulas iriam ser abordados. 

 

“Depois de feita a Avaliação Diagnóstica, foi possível determinar que os alunos 

da turma se encontram no nível Elementar de desempenho. Para que fosse mais 

fácil observar os conteúdos referentes à modalidade, decidi fazer um torneio, 

onde estavam 4 equipas a jogar ao mesmo tempo e uma das equipas ficava de 

fora com a função de árbitros. Deste modo, a determinação do nível de 

desempenho dos alunos, foi baseada na caracterização da turma em diferentes 

domínios, tendo em conta a sua relação com a bola, a organização ofensiva e 

organização defensiva. Também tive em conta a organização nos diferentes 

momentos de jogo, assim como à dinâmica coletiva que foi possível criar dentro 

das equipas durante o jogo.” 

Justificação da Unidade Didática de Futsal – 7 de outubro de 2016 
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Para proceder à construção da UD tive também em consideração os conteúdos 

de cada modalidade presente na Planificação Anual de Educação Física, analisei 

a AD e foquei-me nas progressões pedagógicas que poderia criar para ajudar os 

alunos a evoluir.  

 

“De acordo com a planificação do 9º ano de escolaridade, devem ser abordados 

os seguintes conteúdos: receção, passe de peito, passe picado, paragens e 

rotações sobre um apoio, lançamento em apoio, lançamento na passada, drible 

em progressão e situação de jogo 3x3.” 

Justificação da Unidade Didática de Basquetebol – 15 de fevereiro de 2017 

 

Durante a lecionação das modalidades realizaram-se abordagens da base para 

o topo. Os alunos começaram por exercitar os conteúdos mais simples e, 

posteriormente, introduziam e exercitavam os conteúdos mais difíceis e 

complexos. Contudo, nas modalidades coletivas e no Badminton, em cada uma 

das aulas, não deixei que estes fossem embora sem jogar durante algum tempo. 

Mesmo em situações reduzidas (formas de jogo), quis que os alunos tivessem 

noção da competição que envolvia a modalidade. Penso que esta abordagem foi 

mais motivante e ajudou-os a perceber as regras e as terminologias. 

 

“Na segunda etapa de aprendizagem os alunos têm dificuldade em reconhecer 

as suas zonas de responsabilidade, deslocam-se tarde para receber a bola e 

existe uma maior percentagem de acertos no serviço. A introdução da noção de 

recebedor/não recebedor irá ser importante nesta fase, pois os alunos irão 

conseguir diferenciar melhor os papéis e receber a bola, colocando-a em jogo de 

seguida. Não são muitos conteúdos para introduzir numa só aula e tratam-se de 

fácil compreensão. Decidi que estes conteúdos iriam ser os primeiros a ser 

abordados, visto que disponho de poucas aulas práticas para a modalidade de 

Voleibol. Tendo em consideração o contacto dos alunos com esta modalidade, 

penso que estes se irão conseguir adaptar às circunstâncias dos exercícios. O 



33 
 

jogo 2x2 estará presente desde a primeira aula, pois penso ser essencial os 

alunos executarem as habilidades motoras numa forma jogada. Assim sendo, as 

aulas tornar-se-ão mais competitivas e motivantes para os alunos.” 

Justificação da Unidade Didática de Voleibol – 5 de maio de 2017  

 

No caso das categorias transdisciplinares, todas as modalidades apresentaram 

o mesmo modelo estrutural. 

 

“A cultura desportiva, a condição física e os conceitos psicossociais também irão 

estar presentes em todas as aulas desta unidade didática. Nos planos de aula, 

estarão indicados os exercícios referentes à condição física e as suas 

componentes críticas. No que diz respeito à cultura desportiva, irá ser incutido 

aos alunos utilizar a terminologia específica da modalidade, assim como 

respeitar o regulamento da mesma. Quanto aos conceitos psicossociais, estes 

serão desenvolvidos em cooperação com toda a turma ou individualmente, 

havendo respeito, disciplina, autonomia e empenho por parte de todos. Também 

será feita referência à fisiologia e condição física, uma vez que é determinante o 

desenvolvimento dos alunos ao nível das capacidades coordenativas e 

condicionais. A força, a velocidade, a resistência aeróbia, a flexibilidade, a 

orientação espacial, a diferenciação cinestésica, a coordenação e o equilíbrio 

estarão presentes nas diferentes situações de aprendizagem realizadas nas 

aulas.” 

Justificação da Unidade Didática de Voleibol – 5 de maio de 2017 

 

 

4.1.2.3. Plano de Aula 

O plano de aula representa toda a aplicação prática do planeamento que foi feito. 

Serve para o professor estruturar a sua aula e ter um “guia” de referência dos 

exercícios que utiliza.  
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Quando elaborei os planos de aula para a minha TR, tive em conta as decisões 

que tinha tomado anteriormente, quer no PA quer nas UD. A principal referência 

que tinha para os meus planos de aula eram as progressões pedagógicas 

relacionadas com os conteúdos que tinha de abordar. Visto que já tinha 

conhecimento do espaço e do material disponível, apenas me restava idealizar 

situações de aprendizagem que fossem motivantes e interessantes para os 

alunos.  

Os planos de aula foram sempre construídos segundo a mesma lógica de 

organização. Também me preocupava em perceber se os alunos tinham 

percebido os exercícios e quais poderia voltar a utilizar da mesma maneira, de 

forma ajustada ou de uma forma mais complexa. 

No início do 1º Período demorava imenso tempo a planear os exercícios. Não 

queria que nada falhasse e tentava seguir “à risca” todos os passos presentes 

nos planos de aula. De acordo com Arends, 2005 cit. por Claro Jr & Filgueiras 

(2009), a gestão da aula é uma das funções de liderança do professor, pelo que 

este deve planear detalhadamente as aulas, atribuir tempo às situações de 

aprendizagem, fazer considerações acerca da utilização do espaço, ajudar o 

grupo a trabalhar em grupo, ficar atento à motivação dos alunos e proporcionar 

um discurso aberto e honesto. Apesar desse detalhe no planeamento não hesitei 

em alterar alguma das situações de aprendizagem em prol dos alunos. 

 

“No início da aula, quando eu estava a pensar na organização que iria fazer, 

decidi trocar o exercício 2, por outro mais simples. Na minha opinião, esta 

estratégia funcionou melhor e, em vez dos alunos estarem dispersos pelo 

campo, conseguiram, de uma forma mais organizada, realizar a situação de 

aprendizagem 2x2. 

(…) 

A situação de jogo final, inicialmente iria ser realizada com duas equipas num 

dos campos, enquanto as outras equipas iriam realizar as funções de árbitros ou 

de apoios. Como tinha outro campo disponível decidi colocar as quatro equipas 

a jogar ao mesmo tempo. Nesta situação, poderia ser mais difícil controlar os 



35 
 

alunos, no entanto, todos estavam em movimento e não houve complicações. 

Assim todos os alunos estavam em atividade e não estavam tão parados.” 

Reflexão de aula do dia 12 de outubro de 2016 

 

Depois de ter em conta estes parâmetros foquei-me em perceber de que maneira 

organizaria e incluiria o objetivo da aula no plano de aula. Inicialmente, tive 

dificuldades em construir esse objetivo, no entanto, lembrei-me das aulas que 

tinha tido no 1º ano do MEEFEBS e estruturei o objetivo da seguinte forma: a 

condição esperada, a situação de exercitação e a componente crítica e/ou 

critério de êxito, como é exemplificado por Graça et al. (2015, p. 192), “Os 

jogadores criam oportunidades de finalização na situação 4x3, como portadores 

da bola, tomando em consideração a posição dos defensores”. 

Tive bastante atenção na construção das progressões dos exercícios. Queria 

que os alunos se sentissem motivados e que pudessem utilizar os exercícios 

pensando no jogo formal, ou seja, pensava nos exercícios como forma dos 

alunos conseguirem transferir as aprendizagens para o jogo. 

Quando fazia os grupos de trabalho ou as equipas, algumas vezes, já as 

integrava no plano de aula. Deste modo, não havia perdas de tempo e podia 

fazer rapidamente a gestão das mesmas. Uma das características da minha TR 

era o facto de eles não saberem trabalhar em grupo. Além disso, percebi, logo 

nas primeiras aulas, que os rapazes preferiam jogar juntos e as raparigas 

igualmente. Sempre que tentava misturá-los surgia discussão. Este problema fez 

com que eu quisesse perceber se os alunos se sentiam mais motivados a jogar 

em equipas do mesmo género ou em equipas mistas. Este foi o problema central 

do meu estudo, que vem descrito no capítulo 5 deste RE. 

A estrutura do plano de aula foi elaborada pelo NE. Esta estrutura era 

compreendida pelo cabeçalho (nº de aula, nº de alunos, material, tempo de aula, 

espaço de aula, objetivo geral, UD, função didática e nome do professor), pela 

parte inicial, parte fundamental e parte final da aula. 
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Na parte inicial do plano de aula previa a organização dos alunos e a sua 

ativação geral. Estes primeiros exercícios normalmente eram ajustados com a 

condição física e com a modalidade que estivesse a ser lecionada.  

A parte fundamental era compreendida pela progressão pedagógica dos 

exercícios, estando nesta todos os exercícios e o jogo formal. 

A parte final era dedicada à reflexão da aula e também eram dadas as 

informações necessárias para a aula seguinte. 

Tive sempre ajuda da PC para a correção dos planos de aula. Fazia-os 

antecipadamente, sendo deste modo possível fazer os ajustes necessários antes 

das aulas com sugestões fundamentais da PC que visavam o melhoramento dos 

documentos. Durante as aulas fazia também ajustes, como já referi, pois por 

mais detalhado que o plano de aula estivesse feito, podiam acontecer 

imprevistos que fizessem mudar de estratégia. Tive de alterar os exercícios 

porque os alunos faltavam, por questões climatéricas ou porque o material 

estava a ser utilizado por outro professor, por exemplo. Esta dinâmica funcionou 

e fiquei com grande parte do meu trabalho organizado, e os ajustes realizados 

fizeram-me crescer e conseguir desenvolver a minha capacidade de adaptação 

e de resolução de problemas. 

 

4.1.3. Realização 

Pretendi lecionar as minhas aulas e observar sistematicamente as aulas dos 

meus colegas de estágio e da PC. Durante este processo, promovi 

aprendizagens significativas, desenvolvi a noção de competência no aluno, 

utilizei a terminologia específica da disciplina e tive em consideração a 

otimização do tempo útil de atividade, a qualidade de instrução, o feedback, o 

clima da aula e a sua gestão e organização. Em paralelo com estas atividades, 

construí também o Portefólio Digital e o Diário de Bordo com informações 

atualizadas. 

Durante este EP a teoria e a prática confrontaram-se inúmeras vezes. Pensava 

que o EP se desenvolveria de uma forma linear e aplicaria todos os conceitos 

que tinha aprendido, no entanto, acabou por ter muitas mais surpresas do que 
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esperava. Gosto de organizar as minhas tarefas e desenvolver um trabalho 

progressivo. Durante este ano eu não poderia ser uma pessoa diferente – o EP 

despertou em mim a minha maneira de ser e foi assim que comecei e acabei 

esta aventura. 

 

4.1.3.1. Controlo e gestão da turma 

O controlo e a gestão da turma são fatores muito importantes para o 

desenvolvimento correto e pacífico das atividades. “É importante que o professor 

faça os alunos compreenderem o motivo e a fundamentação moral ou prática de 

cada regra estipulada. Os gestores eficazes utilizam, principalmente, a primeira 

semana do ano letivo para ensinar as regras e os procedimentos.” (Claro Jr & 

Filgueiras, 2009, p. 13). Na primeira aula, a de apresentação, dei a conhecer aos 

alunos as regras. A PC já tinha comunicado, na aula anterior, as regras aos seus 

alunos. Queria que eles soubessem que não estava ali para os deixar dispersar. 

Sabia que com esta estipulação, iria haver respeito de ambas as partes e os 

alunos não desenvolveriam comportamentos desviantes. 

 

“Na sexta-feira foi o primeiro dia de aulas para os alunos do Agrupamento de 

Escolas Camilo Castelo Branco. Estive presente na aula da Professora 

Cooperante para ver como ela comunicava e trabalhava com os seus alunos. 

Nessa aula de apresentação, a professora foi bastante precisa nas informações 

que deu e estabeleceu desde início as regras que queria que os alunos 

cumprissem.” 

Reflexão de aula do dia 16 de setembro de 2016 

 

A chamada foi efetuada durante quase todo o ano letivo, pois não queria que os 

alunos desrespeitassem o tempo de tolerância de entrada na aula. Por esse 

motivo, a chamada era o ponto de referência. Sempre que a fazia e os alunos 

não estavam presentes, fazia-lhes um aviso no final da aula. Se este 
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comportamento se voltasse a repetir, posteriormente, era marcada falta a esses 

alunos. 

Os alunos estavam rotinados a organizar e arrumar o material. No início foi uma 

batalha, pois até quando entregavam os coletes o faziam de forma 

desorganizada, ganhando hábitos ao longo do tempo. Quando queria que os 

alunos viessem ter comigo fazia uma contagem decrescente do 5 até ao 0. Todos 

os alunos vinham ter comigo rapidamente, pois sabiam que poderiam ter um 

“castigo”. Esta contagem era efetuada no final dos exercícios, no entanto, por 

vezes, também ocorria durante os exercícios, se eu quisesse transmitir algum 

feedback à turma ou modificar o exercício. 

“Na gestão de comportamento inadequado e perturbador é importante identificar 

o comportamento e coibi-lo sem interromper a aula…” (Claro Jr & Filgueiras, 

2009, p. 13). Durante as aulas tive alguns problemas de comportamento de 

alguns alunos. A expulsão era sempre a última opção a utilizar, no entanto, 

houve momentos em que foi impossível não a utilizar. 

 

“Continuei com a minha aula e o aluno foi encaminhado para a direção. 

(…) 

Nas aulas seguintes este aluno mudou o seu comportamento e eu percebi qual 

era a forma mais correta de trabalhar com ele. Este aluno empenha-se e 

conseguem realizar as tarefas propostas para a aula. Penso que aquele 

momento não passou de um “mal-entendido” ou de um momento de desabafo 

do aluno e este percebeu que devia alterar a sua postura. 

No entanto, é necessário perceber que nestes casos a “culpa” pode não ser 

inteiramente do aluno. Os alunos têm os seus problemas fora das aulas ou fora 

da escola e devemos compreender que por vezes estes podem não estar tão 

concentrados nas aulas como deveriam estar. Penso que devemos dar 

segundas oportunidades e tentar falar com os alunos para resolver os seus 

problemas.” 

Diário de Bordo “Expulsão” – 28 de dezembro de 2016 
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4.1.3.2. Instrução 

Fui aperfeiçoando a instrução ao longo do tempo. “Quando, nos contextos de 

ensino e treino, se pretende comunicar informação substantiva, recorre-se, 

frequentemente, ao termo “instrução”. A instrução refere-se a comportamentos 

de ensino que fazem parte do reportório do professor para transmitir informação 

diretamente relacionada com os objetivos e os conteúdos de ensino” (Siedentop, 

1991 cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 73). Além de conseguir que os meus 

alunos me ouvissem, queria que estes me compreendessem, pelo que fui 

desenvolvendo estratégias para chamar a atenção dos alunos e conseguir expor 

os conteúdos facilmente. Para que a instrução fosse a mais percetível possível, 

muitas vezes aliava-a à demonstração, realizada por mim ou por um aluno com 

capacidades motoras desenvolvidas. 

 

“Quanto à explicação dos exercícios, penso que devem ser efetuados o mais 

rapidamente possível para rentabilizar o tempo. Mesmo fazendo a instrução mais 

eficazmente, os alunos ainda têm a “mania” de ir para o local do exercício sem 

prestar muita atenção à explicação. O que acontece é que depois não sabem o 

que têm de fazer e me voltam a perguntar como é o exercício. 

Para que este problema seja evitado, devo insistir mais para os alunos estarem 

atentos e verificar se realmente perceberam. Se estes não continuarem a 

perceber, devo fazer o que fiz esta aula. No local da realização do exercício, faço 

uma pequena demonstração para toda a turma.” 

Reflexão da aula do dia 2 de novembro de 2016 

 

“Quanto à minha conduta durante a aula, penso que estive sempre atenta, pois 

não queria que ninguém se aleijasse. Passei várias vezes pelos grupos e 

demonstrei mais do que uma vez como deveriam ser feitas as ajudas. Mantive o 

controlo da turma e situei-me num local onde pudesse observar toda a gente.” 

Reflexão de aula do dia 26 de abril de 2017 
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Penso que a comunicação foi importante durante as aulas. Sem uma 

comunicação clara não éramos capazes de ter construído a relação que 

desenvolvemos. Essa comunicação foi importante entre mim e a minha TR, mas 

também entre os membros do NE, do SEF, com a PC e com o PO. 

Tentei que a minha instrução fosse o mais clara possível e tentei não ser muito 

repetitiva para não perder a atenção e o foco dos alunos. Segundo (Claro Jr & 

Filgueiras, 2009), o professor deve manter o fluxo das atividades e não 

fragmentar ou repetir muito as instruções, para não quebrar a tranquilidade e o 

ritmo da aula. Esta atitude fez com que os alunos da minha TR não tivessem 

comportamentos desviantes.   

Sempre que os alunos realizavam um exercício, eu estava atenta para perceber 

se eles cumpriam os objetivos, se executavam bem os movimentos, se cumpriam 

os critérios de êxitos ou as componentes críticas. Para que os alunos 

percebessem que tinham de modificar o seu comportamento, utilizei o feedback. 

“Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este 

deve, para que o seu desempenho seja melhorado, receber um conjunto de 

informações acerca da forma como realizou a ação. É lugar-comum referenciar 

o feedback como uma mais-valia do professor no processo de interação 

pedagógica” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 82). 

 

“No decorrer dos exercícios, como já referi anteriormente, fui transmitindo os 

feedbacks necessários e também parei aula algumas vezes. No início de cada 

exercício fiz a demonstração dos movimentos e utilizei o questionamento para 

relembrar os alunos. Achei que as paragens foram produtivas, pois fizeram com 

que os alunos parassem a sua atividade, descansassem e pensassem nos 

movimentos a corrigir.” 

Reflexão de aula do dia 23 de novembro de 2016 

 

Além da instrução, da demonstração e do feedback, utilizei também a estratégia 

do questionamento. “O questionamento dos alunos é um dos métodos verbais 

mais utilizados pelos professores, sendo a interrogação dos alunos, como 
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método de ensino, tão velha como a própria instrução… A colocação de 

questões aos alunos pode servir diversos objetivos educativos, concretizando-

se, ainda que com pesos e formas diferenciados, no âmbito de diversos modelos 

e métodos de ensino.” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 100). 

 

4.1.4. Avaliação 

O processo de avaliação encontra-se intimamente ligado aos processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Realizaram-se diferentes tipos de avaliação – diagnóstica, formativa e sumativa 

– criei e adaptei formas de fazer a avaliação, defini objetivos individuais e, em 

relação à minha TR, tratei os dados pedagogicamente e refleti sobre os 

resultados obtidos. 

A principal função da avaliação é conduzir os alunos ao sucesso, percebendo se 

as metas que foram fixadas foram alcançadas ou em que estado os alunos se 

encontram relativamente às mesmas. Assim, os objetivos da avaliação são 

perceber os ganhos dos alunos a diferentes níveis (diferença entre o seu nível 

inicial e o final) e avaliar os obstáculos à concretização dos objetivos (como por 

exemplo, a adequação dos sistemas de avaliação). Deste modo, a partir da 

avaliação fui capaz de perceber se os meus alunos aprenderam os conteúdos e 

se progrediram e obtiveram sucesso. 

Inicialmente, durante as aulas em que realizei avaliação, tive alguma dificuldade 

em estar atenta a tantos alunos ao mesmo tempo. Tentei que a avaliação fosse 

o menos subjetiva possível e construí tabelas com critérios que me ajudaram 

nessa função. 

 

“Durante as minhas aulas, tentei que os alunos tivessem noção dos critérios e 

dos objetivos que deveriam cumprir durante as aulas. Deste modo, seria mais 

fácil para eles traçarem as suas metas e ter uma boa avaliação. Este trabalho 

realizado por mim e pelos alunos, facilitou o processo de avaliação que foi 

necessário para o seu sucesso.” 
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Diário de Bordo “Avaliação” – 4 de abril de 2017 

 

4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica 

A AD caracteriza-se por ser uma avaliação antes-do-facto, que é realizada no 

início de um processo de aprendizagem. Foi realizada para todas as 

modalidades e teve um papel importante na construção da UD. A AD foi feita 

sempre que foi introduzida uma nova aprendizagem e deu-me informações 

acerca daquilo que os meus alunos já sabiam da matéria que seria lecionada, 

conseguindo-se a partir dos seus conhecimentos, aptidões e competências, 

organizar os processos de ensino-aprendizagem. 

Avaliei os pré-requisitos, i.e., se o aluno possuía aprendizagens anteriores 

requeridas e imprescindíveis para uma nova aprendizagem, bem como os níveis 

de entrada – se o aluno já possuía conhecimentos da matéria que seria 

lecionada. Uma das características da AD é o seu caráter cauteloso, ou seja, ao 

conhecer as dificuldades dos alunos, no início do processo de ensino-

aprendizagem, foi possível identificar as suas necessidades e trabalhar em prol 

das mesmas. Esta avaliação possibilitou a determinação das causas das 

dificuldades dos alunos, que poderiam ser persistentes em alguns casos. 

Esta avaliação foi feita em profundidade com o intuito de incidir sobre um 

conjunto de objetivos, que se selecionaram para identificar as características de 

aprendizagem dos alunos e, para escolher o tipo de trabalho mais adequado às 

suas características. 

A AD auxiliou o planeamento das intervenções iniciais, propondo 

procedimentos/comportamentos que levassem os alunos a atingir novos limiares 

de conhecimento. Estes resultados foram importantes para identificar e adaptar 

as competências e aprendizagens dos alunos, que fez com que estes 

alcançassem o sucesso. 

 

“Quando realizei a Avaliação Diagnóstica percebi que os alunos tinham 

dificuldade em sustentar o volante, em realizar deslocamentos explosivos e em 
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realizar o serviço. Durante o jogo também foi notória a dificuldade em realizar 

batimentos por cima da cabeça. Para conseguir observar estas componentes, 

decidi fazer um plano de aula que comtemplasse maioritariamente jogo de 

singulares. No entanto, no início da aula tentei perceber o conhecimento que a 

turma tem da modalidade, expliquei as pegas de direita e de esquerda e referi 

as principais componentes críticas que queria ver executadas durante os 

exercícios. Também realizei um exercício de familiarização com a raquete e o 

volante e um exercício de “volta ao mundo” para preparar os alunos para a parte 

fundamental da aula. O resto da aula centrou-se no 1 contra 1 com adversários 

aleatórios. Tendo em conta o exposto e os dados recolhidos na avaliação 

diagnóstica, determino que o nível dos alunos para esta modalidade é médio.” 

Justificação da Unidade Didática de Badminton – 7 de dezembro de 2016 

 

4.1.4.2. Avaliação Formativa 

A avaliação formativa realizou-se de forma informal ao longo do ano e das UD 

através da observação dos alunos e do seu desempenho durante as aulas. 

Através deste tipo de avaliação foi possível conhecer a evolução dos alunos, e 

quando foi necessário realizei alterações no processo de ensino-aprendizagem. 

A avaliação formativa tornou-se uma auxiliar contínua enquanto lecionava a 

enorme quantidade de conteúdos presentes nas UD. Em vez de deixar tudo para 

a última aula de avaliação, optei por verificar os conteúdos ao longo das aulas. 

Penso que esta estratégia foi bastante útil, pois consegui ter uma perceção da 

evolução dos alunos e consegui verificar tudo aquilo que pretendia num processo 

contínuo e simples. 

 

4.1.4.3. Avaliação Sumativa 

A Avaliação Sumativa (AS) foi realizada na última ou nas últimas aulas da UD. 

Utilizei uma grelha idêntica à grelha da AD, mas com algumas alterações ao nível 

dos conteúdos abordados. Deste modo, foi mais fácil perceber se foi 



44 
 

estabelecida uma evolução por parte dos alunos e se houve maior coerência na 

atribuição das notas. 

 

4.1.4.4. Autoavaliação 

A autoavaliação foi um processo preponderante para os alunos identificarem o 

sucesso obtido, os erros cometidos e para perceberem o que poderiam fazer 

para melhorar e corrigir esses erros. Foi-lhes dado conhecimento dos critérios 

de avaliação para que conseguissem realizar a autoavaliação de forma correta, 

ou seja, para que tivessem perceção do seu desempenho ao longo do período 

letivo. 

Sempre incentivei os alunos a dizerem o que pensavam. Durante a 

autoavaliação, os alunos refletiram sobre o seu comportamento e desempenho 

e atribuíram uma classificação a eles próprios, que foi comparada com a por mim 

proposta. Os alunos puderam assim discutir as classificações atribuídas. 

 

4.1.5. Observar e Refletir 

Durante o ano letivo a observação das aulas ajudou-me a perceber melhor a 

atuação dos diversos professores, o modo como faziam a instrução, a 

demonstração e como davam feedback. Este processo, apesar de não ser 

obrigatório em todas as aulas dos nossos colegas e da PC, foi algo que levei 

muito a sério durante os 10 meses de estágio.  

Considero que a observação é fundamental para ambos os intervenientes (quem 

observa e quem é observado). Quando observava as aulas dos meus colegas 

estava atenta a situações que eles poderiam deixar passar despercebidas. No 

final da aula podia alertá-los sobre os pormenores que tinha observado e, desse 

modo, poderiam ajustar os comportamentos para a próxima aula. Este processo 

também ocorreu no sentido inverso e senti que me ajudou bastante.  
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“A postura da professora durante a aula foi positiva e mostrou controlar os 

alunos. Os feedbacks foram constantes e precisos, ou seja, conseguia dizer por 

poucas palavras e através de palavras-chave, aquilo que pretendia. 

Na organização da aula, num dos exercícios, a professora optou por separar os 

alunos por grupos de trabalho. Quem pretendia melhorar o seu passe de frente 

conseguiu participar numa estação de trabalho individualizado. Mais tarde, esses 

alunos ingressaram nos outros grupos de trabalho. Penso que esta estratégia é 

muito boa, pois permite aos alunos trabalharem dentro do seu próprio ritmo e 

possuem novas oportunidades.” 

Observação nº 1 – 18 de janeiro de 2017 

 

Sempre que assistia às diferentes aulas consegui perceber que cada professor 

tinha a sua forma de agir e de interagir com a turma. Desde esse momento que 

refletia acerca dessas aulas e pensava se as minhas poderiam ser diferentes em 

algum aspeto. Também consegui observar as diferentes turmas e o modo como 

se aplicavam nas aulas.  

Será que se tivesse outra turma ao meu encargo eu iria atuar de maneira 

diferente? Esta foi uma pergunta que me fazia frequentemente. Penso que um 

professor de EF se deve adaptar às diversas situações (espaço, número de 

alunos e material disponível, etc.), no entanto a sua maneira de interagir com os 

alunos deve partir de dentro. Sei que dei a conhecer aos meus alunos uma parte 

de mim e faria o mesmo com outra turma qualquer. 

Observei as aulas da PC e dos meus colegas de estágio. A presença deles nas 

minhas aulas era já algo recorrente e não me “importava” com isso. Quando o 

PO ia observar as minhas aulas, já encarava esse processo de maneira 

diferente. Sei que não o deveria fazer, mas ficava sempre mais nervosa do que 

o costume. Não queria que nada falhasse. A opinião dos meus professores foi 

muito importante para mim e, sobretudo, estive muito atenta às críticas que me 

foram feitas. Aprende-se com os erros e, no meu caso, foi exatamente isso que 

aconteceu. Não permiti que cometesse os mesmos erros e, de aula para aula, 

fui melhorando sempre algum aspeto. “… é necessária a efetivação das ações 
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docentes relacionadas com a necessidade de mudanças de seus modos 

habituais de agir e, ao mesmo tempo, de desejar essa mudança.” (Pacito Benites 

et al., 2011, p. 73). 

Sempre que observávamos as aulas discutíamos acerca delas. Conseguíamos 

expor o nosso ponto de vista e, com o auxílio da argumentação, fazíamos 

questão que a nossa opinião fosse relevante. 

 

“A postura da professora durante a aula foi exemplar. Mostrou que controlava os 

seus alunos, no entanto, não se pode esquecer que não pode “virar as costas” 

aos restantes grupos quando está a dar algum feedback, para que os alunos não 

se comportem de forma errada.” 

Observação nº 13 – 1 de fevereiro de 2017 

 

O facto de eu e dos meus colegas de NE sermos de modalidades diferentes, 

serviu para troca de ideias e esclarecimento de dúvidas. Focava-me nos vários 

conteúdos, tinha atenção aos alunos, às atividades realizadas na aula, às 

interações, ao professor, às técnicas de instrução/correção e às rotinas 

organizativas. Só assim pude pensar na forma como estava a construir as 

minhas práticas pedagógicas, nos conteúdos que ensinava e no material que 

melhor se adaptaria às situações de aprendizagem que tinha planeado. Penso 

que estar presente em quase todas as aulas dos meus colegas estagiários foi 

gratificante e enriquecedor. 

 

“Antes da prática foi explicado aos alunos como é que estes se deveriam 

organizar. Esta rotina já foi utilizada várias vezes, o que facilita o trabalho do 

professor e dos alunos. Deste modo, os alunos já conhecem os seus grupos, os 

sinais do professor e já tem o seu comportamento automatizado, no que diz 

respeito às rotinas organizativas da aula.” 

Observação nº 3 – 25 de outubro de 2016 
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A par de todas estas observações, esteve também sempre muito presente a 

parte da reflexão, que fez parte do meu dia-a-dia enquanto PE. Segundo Alarcão 

(1996), o professor reflexivo, quando se coloca numa perspetiva de auto-

observador, quando reflete sobre as suas ações e tenta descrever o 

conhecimento tático que lhe é subjacente, consegue descrever o conhecimento 

que possui e encontra uma linguagem para falar dele. 

Refletia em qualquer lado mesmo sem escrever, sentia sempre que podia 

melhorar as minhas aulas e expressava esse sentimento com a minha PC. 

Desse modo, optei e decidi fazer reflexões aula a aula. Os diários de bordo 

circunscreviam-se a temas ou atividades relevantes que se passassem ao longo 

do ano letivo. Estas duas estratégias foram dois grandes pilares no meu 

processo de formação e tornaram-me numa pessoa e professora reflexiva. 

Assim, um bom profissional é um ser reflexivo, um ser autónomo, capaz de criar 

seres autónomos, e que adapta a sua postura em função daquilo que apreende, 

sendo a reflexão capaz de potenciar a transformação que se deseja.  

 

4.1.6. Modelos de Ensino 

Durante a nossa formação, no primeiro ano do MEEFEBS, falaram-nos muito 

sobre o Modelo de Educação Desportiva (MED). Aliás, as nossas aulas práticas 

e as práticas pedagógicas que realizávamos eram sobretudo efetuadas com as 

bases deste modelo.  

Sempre tive interesse em inovar e sabia que com este modelo o iria conseguir 

fazer junto da minha turma. No entanto, era um trabalho muito difícil de conseguir 

fazer na íntegra. Fiquei fascinada com as interações criadas com os alunos 

através deste modelo e queria experimentar algo, nem que fosse apenas uma 

parte dele. 

No início não sabia como se comportaria a minha turma, nem conhecia as suas 

capacidades. Deste modo, decidi ser mais prática e utilizar o Modelo de Instrução 

Direta (MID) para que não ocorressem comportamentos desviantes por parte dos 

alunos. De acordo com Mesquita & Graça (2011), o MID caracteriza-se por 

centrar no professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do 
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processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo a prescrição do padrão 

de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Rapidamente percebi 

que poderia ir mais além e dar “tarefas” aos meus alunos. Deste modo, eles 

estariam mais interessados nos conteúdos e melhoravam as suas capacidades 

autonomamente. 

No que diz respeito ao MED, “o modelo define-se como uma forma de educação 

lúdica e critica as abordagens descontextualizadas, procurando estabelecer um 

ambiente propiciador de uma experiência desportiva autêntica, conseguida pela 

criação de um contexto desportivo significativo para os alunos. O que pressupõe 

resolver alguns equívocos e mal-entendidos na relação da escola com o 

desporto e a competição.” (Mesquita & Graça, 2011, p. 59) 

O MED apresenta três eixos fundamentais, que se reveem nos objetivos da 

reforma educativa da EF atual, ou seja, a competência desportiva, a literacia 

desportiva e o entusiasmo pelo desporto. Este modelo integra seis 

características do desporto institucionalizado: a época desportiva, a filiação, a 

competição formal, o registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. 

Durante a época desportiva, que pretende substituir as UD de curta duração, os 

alunos sentem-se integrados, pertencem a uma equipa e desenvolvem o 

sentimento de pertença a um grupo. A variedade de papéis também existe, ou 

seja, os alunos são capazes de jogar, mas também assumir outras funções, 

como a de árbitros, estatísticos, jornalistas, dirigentes, treinadores e apoiantes. 

Durante as UD que tive oportunidade de lecionar, tentei retirar um pouco de cada 

uma destas características do MED e transmiti-las aos meus alunos. Por 

exemplo, mantive as mesmas equipas, deleguei tarefas aos capitães de equipa, 

anotei as pontuações dos exercícios que os alunos faziam e criei um torneio 

onde estes podiam competir. O Basquetebol, lecionado no 2º Período, foi uma 

modalidade em que as estratégias do MED foram utilizadas. 

 

“No início da aula, reuni a turma e, em conjunto com eles, fiz as equipas para os 

jogos 3x3 que se iriam realizar. Penso que esta discussão de grupos de trabalho 

foi importante, porque pretendo fazer um trabalho diferente na modalidade de 

Basquetebol. Nesta Unidade Didática os alunos vão pertencer sempre à mesma 
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equipa, vão fazer os exercícios das aulas e acumular pontuações de aula para 

aula. No final da Unidade Didática, irá ser realizado um torneio e os alunos irão 

contabilizar os pontos totais de todas as aulas. Dessa contabilização irá sair uma 

equipa vencedora. 

Penso que as aulas de Basquetebol vão correr bem e ser bastante motivantes 

para os alunos. Além da competição, os alunos poderão cooperar com os seus 

colegas e “festejar” as suas conquistas.” 

Reflexão de aula – 15 de fevereiro de 2017 

 

Com a “aplicação” muito superficial deste modelo consegui sair da minha zona 

de conforto e criar um ambiente positivo de ensino nas aulas de EF dos meus 

alunos. A minha intenção era que os alunos se sentissem incluídos, ganhassem 

gosto pelo desporto e aprendessem que a competição é importante. Penso que 

de algum modo contribuí para essa aprendizagem. 
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4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade 

Serão neste ponto expostas as razões pelas quais as atividades não letivas e as 

relações com a comunidade permitiram que a minha integração como PE na 

comunidade escolar fosse mais fácil. Esta participação contribuiu para um 

conhecimento do meio regional e local, que teve em vista um conhecimento 

melhorado das condições locais da relação educativa e a exploração da ligação 

escola-meio. A participação nas atividades da escola proporcionou um reforço 

do meu papel de professora de EF na escola e na comunidade. A promoção do 

sucesso educativo e da disciplina de EF foi feita através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora. 

Destacou-se a participação nas atividades propostas no Plano Educativo do SEF 

e do NE. Além da participação, a minha intervenção nas ações de formação com 

o intuito de promover a atividade física e o estilo de vida saudável foram também 

relevantes. Todo este processo facilitou a integração e a socialização dos alunos, 

como também criou sinergias com a comunidade. Reconheço que todas estas 

atividades fortaleceram a minha relação com o AECCB. 

De acordo com o Plano Anual de Atividades do AECCB, o Agrupamento tinha as 

seguintes atividades planeadas para o ano letivo de 2016/2017: 

 Corta-mato Escolar (28 de outubro) 

 XI Camilinton – Torneio de Badminton (15 de dezembro) 

 Formação de Boccia (12 de janeiro) 

 Projeto Mega (24 de fevereiro) 

 Visita de estudo ao Rates Park (1 de março) 

 Sarau Gímnico (17 de março) 

 Dia da Dança (28 de abril) 

 Sarau Cultural do Agrupamento (6 de junho) 

 Festa do Futebol (16 de junho) 

 Formação de Treino Funcional (23 de junho)  

O NE esteve também presente nas reuniões de Departamento, de 

Subdepartamento e dos Conselhos de Turma. 
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O acompanhamento dos grupos de DE também fez parte das funções desta 

área. Acompanhei dois grupos/equipas do DE: a Escalada e o Voleibol. Penso 

que a interação destas duas modalidades me trouxe muitos privilégios sendo 

uma mais-valia para a minha formação. Estava mais familiarizada com a 

Escalada, visto que frequentei diversas atividades relacionadas com esta área 

durante a licenciatura, enquanto no Voleibol a minha atuação centrou-se na 

aprendizagem dos alunos, mas também da minha pelo desconhecimento da 

prática. Sempre participei no DE com entusiasmo e dedicação, e sei que foi das 

atividades em que mais aprendi. Penso que a minha intervenção foi dinâmica e 

consegui desenvolver relações fortes entre professor e aluno.  

Também foi importante assistir e participar nas reuniões da escola. Participei nas 

reuniões de Departamento, nas de Subdepartamento e dos Conselhos de 

Turma. Além disso, e de igual modo importante, participei nas ações de formação 

realizadas.  

A minha participação e o contacto direto com a comunidade educativa fez com 

que eu tivesse mais facilidade na compreensão das tarefas e adquirisse uma 

responsabilidade acrescida no que diz respeito ao acompanhamento dos alunos. 

Como referem Batista & Queirós (2015), as atividades não letivas têm o objetivo 

da integração do PE na comunidade educativa e na comunidade envolvente. As 

autoras (2015) afirmam ainda que este processo se materializa no conhecimento 

da escola e do contexto de envolvimento, tendo como objetivo a capacidade do 

PE se envolver nas atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação da turma 

que acompanha e se torne numa pessoa promotora de sinergias entre a escola 

e o meio, possibilitando oportunidades educativas dotadas de significado para 

os alunos. Esta dinâmica só foi possível através da minha intervenção 

responsável, em cooperação com os restantes membros da comunidade 

educativa. 
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4.2.1. Corta-mato Escolar, “Fun Zone” e a Viagem ao Ano 

Seguinte: a nossa primeira atividade 

O Corta-mato Escolar do AECCB ocorreu no dia 28 de outubro de 2016, no 

Parque da Devesa em Vila Nova de Famalicão. A atividade decorreu num espaço 

amplo, convidativo e diferente do espaço escolar, o que fez com que movesse 

muitas crianças, jovens, familiares e professores ao local. Participaram 1200 

alunos e o SEF, assim como o nosso NE, tiveram um importante papel na 

organização do local e intervenção na atividade. 

O NE ajudou na preparação e desenvolvimento da atividade e também na sua 

promoção, integração e sociabilização de todos os alunos. O NE empenhou-se 

de forma organizada e pacífica, de modo a que a atividade fosse rentabilizada, 

tudo corresse conforme o planeado e os alunos pudessem disfrutar dela sem se 

preocuparem com mais nada, além da competição, inclusão e festividade 

característica. 

Esta atividade foi para mim a primeira e a mais significativa. Tinha passado 

pouco mais de um mês do início do ano letivo e o nosso NE já era capaz de se 

empenhar na organização e de ajudar numa atividade grandiosa e com 

características importantes para a integração do grupo. Neste dia estava muito 

ansiosa, queria que tudo corresse bem e todos os alunos conseguissem 

aproveitar o dia. Acordamos muito cedo, transportamos o material para o espaço, 

organizamos o local e esperamos, com muitas expetativas, os alunos. Foi um 

dia muito esgotante fisicamente, mas o dia em que percebi que erámos parte 

integrante do SEF. Todos gostaram na nossa participação e, além da atividade 

em si, demos uma contribuição especial ao dia. 

No final da atividade teve lugar a entrega dos prémios dos diferentes escalões e 

a arrumação de todo o material do percurso, assim como o da “Fun Zone”.  

Criamos a “Fun Zone” para que os alunos que não estivessem a fazer as provas, 

pudessem fazer a ativação geral para as provas ou simplesmente passassem o 

tempo. Esta ideia surgiu numa das reuniões com a PC, decorreu em paralelo 

com o Corta-mato e penso que teve sucesso. Esta atividade foi discutida numa 

das reuniões do SEF e será para continuar nos próximos anos.  
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A “Fun Zone” e a Viagem ao Ano Seguinte foram duas atividades que o NE 

organizou e teve uma participação direta. Em ambas as atividades elaboramos 

um circuito onde os alunos podiam participar paralelamente às atividades que 

estavam a decorrer durante o dia.  

No circuito “Fun Zone” podiam participar todos os alunos que quisessem 

preparar-se para o Corta-mato ou para se divertirem. Para a preparação das 

estações do circuito, fizemos um esquema do percurso, a lista de materiais 

necessários e pensamos na maneira mais adequada para incentivar a 

participação dos alunos nesta atividade. 

Organizaram-se 3 estações: (i) percurso de obstáculos em estafetas; (ii) 

lançamento da bola medicinal com pontuação na escada horizontal; e (iii) “tiro 

ao alvo”, em que os alunos tinham de lançar um peso de atletismo e alcançar 

uma das três pontuações do alvo que estava sinalizado no solo (10, 25 ou 50 

pontos). 

Conseguimos perceber que todos os alunos que passavam por estas estações 

se sentiam divertidos, dinâmicos, confiantes e motivados para a realização das 

atividades. Alguns alunos, com idades muito variadas, participaram antes de 

realizar a corrida, outros depois, proporcionando ao NE convivência com outros 

alunos, sendo muito benéfico para ambas as partes. 

A Viagem ao Ano Seguinte teve a participação de alunos do 1º Ciclo. Também 

delineamos um circuito com diversas estações, no entanto foram adaptadas 

porque se tratavam de alunos mais novos. 

Penso que foram duas intervenções essenciais para desenvolver as nossas 

capacidades de resolução rápida de problemas, de adaptação às circunstâncias 

atmosféricas, de organização de um elevado número de alunos e de capacidade 

de transformação e adaptação dos exercícios. 

 

 

 



54 
 

4.2.2. Outras atividades do Subdepartamento de Educação 

Física 

O torneio de Badminton (XI Camilinton) realizou-se no dia 15 de dezembro de 

2016 e assinalou o final do 1º período. Durante a manhã estive responsável por 

organizar os alunos e encaminhá-los para os campos de jogos. Os jogos foram 

realizados no pavilhão da escola e no pavilhão municipal. Quase todos os 

professores do SEF estiveram envolvidos na atividade, o material foi colocado à 

disposição do professor responsável pelo torneio e consegui estar com os alunos 

da minha TR fora do contexto das aulas e sem tanta formalidade. Este torneio 

serviu para o NE se “misturar” com o demais pessoal docente da escola e com 

os alunos. Os “meus alunos” participaram nesta atividade com empenho e dois 

deles acabaram por ficar no pódio. Como durante o 1º período tínhamos 

realizado a UD de Badminton, fiquei muito feliz por perceber que eles tinham 

adquirido as capacidades necessárias para compreender esta modalidade e que 

tinham aplicado os seus conhecimentos no jogo formal. 

O Projeto Mega (salto em comprimento, velocidade 40 metros e corrida de 1 

quilómetro) ocorreu em duas fases distintas. A primeira parte da prova aconteceu 

no interior do pavilhão da escola, onde foram realizados os apuramentos para 

as meias-finais e finais do salto em comprimento e da prova de velocidade 40 

metros. Na segunda parte da atividade, realizaram-se as meias-finais e as finais 

dessas duas provas, assim como a final da corrida de 1 quilómetro.  

Todos os professores do SEF envolveram-se para ajudar na organização das 

provas, sendo o trabalho em equipa importante para a organização da prova, 

assim como para dar o exemplo aos alunos.  

Os alunos tiveram momentos de competição, mas também de descontração e 

de convivência com os seus colegas.  

Penso que estas são características importantes, tanto para os alunos como para 

nós, profissionais do ensino. O desenvolvimento das suas capacidades como 

pessoas ativas na sociedade pode ser trabalhado com a participação nestas 

atividades, assim como podem desenvolver diversos traços da sua 

personalidade. A minha participação nesta prova foi dinâmica e muito prática. 
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“O meu contributo para esta atividade foi feito de duas maneiras distintas. Na 

primeira parte estive no posto de trabalho da prova de velocidade e na segunda 

parte estive no posto do Mega Km. Anotei os resultados dos alunos, encaminhei-

os para os locais de chamada, marquei o percurso à volta da escola, indiquei 

aos alunos qual seria o seu percurso em cada corrida e estive disponível para 

participar nas outras fases da atividade.” 

Diário de Bordo “Atletismo – Projeto Mega” – 24 de fevereiro de 2017 

 

O Sarau Gímnico teve lugar no Pavilhão Municipal. Foi um momento muito 

importante para os alunos, pais e familiares, e ocorreu no dia 17 de março. A 

preparação para o sarau começou no início do 2º Período e os treinos 

aconteciam às sextas-feiras à tarde. O NE ficou encarregue de treinar o grupo 

do 3º Ciclo. Durante os treinos os alunos treinavam os esquemas, com a nossa 

ajuda, no ginásio da escola, no entanto, no dia do espetáculo, tiveram a 

oportunidade de ensaiar no pavilhão. Tornou-se um dia stressante e atarefado, 

pois estávamos sempre a fazer viagens entre a escola e o pavilhão.  

 

“Todo este processo revelou um grande empenho da parte dos professores do 

subdepartamento de Educação Física e uma grande entreajuda na preparação 

dos alunos. A minha carga horária aumentou significativamente neste período, 

porque para além das aulas da minha turma residente, da turma partilhada e das 

sessões do desporto escolar, tinha também os treinos para o sarau. No entanto, 

penso que foi uma experiência muito gratificante, pois consegui melhorar ainda 

mais algumas das minhas capacidades.” 

Diário de Bordo “Sarau Gímnico” – 17 de março de 2017 

 

Esta experiência foi muito importante para mim. Consegui empenhar-me e 

organizar-me durante o 2º período para acompanhar os alunos ao longo de 2 

meses e prepará-los para o dia do espetáculo. Participaram os alunos do 1º, 2º 
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e 3º ciclos e também o Secundário. Houve também a participação de grupos de 

ginástica e de dança. Esta atividade foi muito importante para a escola e para 

toda a comunidade escolar, tendo todo o processo compensado pela qualidade 

evidenciada pela atuação dos alunos. 

O Sarau Cultural do Agrupamento, por sua vez, ocorreu no dia 6 de junho no 

Parque da Devesa. Desta vez experienciei o “lado de lá” do espetáculo, ou seja, 

não organizei nem fiz parte da preparação da atividade, mas participei numa 

coreografia elaborada por um dos professores do SEF. Mais uma vez tive de 

ajustar o meu horário para conseguir ir aos ensaios de dança, no entanto foi uma 

das experiências mais divertidas que fiz com os meus colegas. Nos ensaios 

consegui conhecer um lado mais divertido dos professores e todos me ajudaram 

nos passos mais complicados, pois sou um “pé de chumbo” na pista de dança. 

Consegui estar também presente numa visita de estudo ao parque radical Rates 

Park. A PC sugeriu a participação do nosso NE e decidi aceitar. Esta visita 

ocorreu no dia 1 de março e acompanhamos o 3º ano do Ensino Profissional. 

Mesmo não se tratando da minha TR a participar, penso que foi importante 

acompanhar todos os alunos nas suas experiências e vivências na escola e fora 

dela.  

 

“Cada professor acompanhava um grupo de 15 alunos e passava pelas 6 

estações de atividades. Cada estação tinha um monitor que nos ajudava a 

perceber quais eram as regras de segurança e para onde nos tínhamos de dirigir. 

Foram realizadas 4 atividades de manhã (Arborismo, Escalada, Lutadores de 

sumo e Pedal Kart) e 2 a seguir ao almoço (Paintball e Tiro ao alvo). A minha 

função enquanto professora passou pelo controlo, organização e 

acompanhamento dos alunos. Não existiram dispersões e foi fácil estar com o 

meu grupo. Os alunos mostraram-se bastante empenhados e interessados em 

saber como funcionavam as diferentes atividades do parque.” 

Diário de Bordo “Visita de Estudo – Rates Park” – 1 de março de 2017 
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O nosso NE também esteve presente nas reuniões de Departamento, de 

Subdepartamento e de Conselho de Turma. Nunca tinha estado em reuniões 

com este tipo de configuração. Pude observar o comportamento dos outros 

professores, vi como se fazia uma ata, discuti ideias, consegui intervir quando 

concordava com uma ideia e quando não concordava também o fiz. Nas reuniões 

de Conselho de Turma pude dar opinião sobre a minha TR e destacar o meu 

ponto de vista acerca da avaliação, comportamento e aproveitamento dos 

alunos. Penso que me preparei com antecedência para estes encontros e 

aprendi com os restantes participantes. 

As ações de formação são muito importantes para nos atualizarmos acerca dos 

temas da disciplina de EF, para conhecermos novas estratégias de intervenção 

e para perceber o funcionamento do programa de EF. O nosso NE esteve 

presente numa apresentação de Boccia, numa ação de formação sobre Treino 

Funcional e também tivemos oportunidade de fazer uma pequena apresentação 

acerca do Modelo de Educação Desportiva (MED). Esta apresentação serviu 

para prepararmos e melhorarmos o modo como falamos em frente a uma plateia 

e para darmos a conhecer, ainda que muito suavemente, aquilo que nos tinham 

vindo a ensinar na faculdade. 

A apresentação de Boccia foi realizada por um aluno que é jogador desta 

modalidade e, apesar de necessitar de ajuda, conseguiu preparar uma aula de 

apresentação da mesma para os seus colegas e para os professores. 

 

“O espaço do ginásio foi adaptado, o chão foi marcado com as linhas de jogo e 

as cadeiras de rodas das secretárias foram trazidas para o espaço, para simular 

as cadeiras de rodas. Antes dos alunos poderem experimentar jogar boccia, o 

aluno esteve a explicar como eram as regras do jogo, quais os materiais que 

podiam auxiliar os atletas, como se jogava com as calhas e quais eram as 

dificuldades mais comuns que os jogadores tinham.” 

Diário de Bordo “Boccia” – 12 de janeiro de 2017 
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Tive imenso gosto em participar, juntamente com os meus colegas de estágio 

nestas atividades. Aprendi com os erros, fui melhorando de atividade para 

atividade e consegui desenvolver as minhas capacidades junto da comunidade 

escolar. 

 

4.2.3. Desporto Escolar 

Uma das tarefas que o NE tem é a de acompanhar uma modalidade do DE. O 

DE simboliza uma relação mais próxima professor-aluno e faz com que os jovens 

queriam participar numa atividade que gostem, fora do horário escolar. “… o 

desporto, pelas suas regras, objetivos e exigências, implica na sua prática, o 

respeito por valores éticos e morais, tais como: solidariedade, honestidade, 

disciplina, paciência, compreensão, respeito pelo outro e pela regra, superação, 

trabalho, etc.” (Moreira & Pestana, 2008, p. 96). Com a participação no DE as 

crianças e jovens desenvolvem muitas das suas capacidades, aprendem a 

respeitar os valores da sociedade e os valores pessoais e, sobretudo, podem 

ganhar o gosto por uma modalidade e afiliar-se em clubes. 

 

4.2.3.1. Escalada 

A Escalada funcionava às quintas-feiras das 12:30 às 14 horas. A minha função 

como PE foi acompanhar e ajudar os alunos a conhecer e a compreender a 

modalidade e a realizar as tarefas de segurança, que eram indispensáveis. Os 

alunos respeitavam as minhas ordens e as do professor responsável pela 

modalidade e isso fez com que as tarefas se realizassem eficazmente. Estavam 

inscritos no DE alunos do 5º ao 11º ano. Foi importante lidar com crianças e 

jovens de diferentes idades no mesmo espaço. Ajudou-me a adaptar-me aos 

diferentes ritmos de aprendizagem e foi possível a convivência de todos. 

 

“Penso que é importante dinamizar as atividades do Desporto Escolar, para 

tornar os alunos mais interessados e participativos. Durante este período percebi 

que a minha função como professora é muito importante para ajudar os alunos 
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e cativá-los para a prática de exercício físico. Deste modo, penso que contribuí, 

nem que fosse só um pouco, para esse desenvolvimento.” 

Reflexão Desporto Escolar 1º Período – 30 de dezembro de 2016 

 

Sempre gostei muito de atividades ao ar livre, tendo na licenciatura feito a 

especialização no ramo de Exercício e Saúde, que incluiu a modalidade de 

escalada. Sentia bastante curiosidade em poder partilhar o meu gosto pela 

aventura com os alunos. O único ponto negativo foi não poder acompanhar o 

grupo às competições, pois o horário da aula da minha TR coincidia com o dos 

encontros. 

 

“Este período, surpreendentemente, os alunos aderiram mais à Escalada, 

principalmente os mais novos. Os horários continuaram os mesmos e foi possível 

acompanhar um elevado número de alunos durante as sessões. Gostei bastante 

do empenho dos alunos e notei que eles queriam aprender mais e prepararem-

se para os encontros competitivos. É importante continuar com o trabalho 

desenvolvido no Desporto Escolar, para tornar os alunos mais capazes e 

interessados nas atividades desportivas. Durante este período sentia-me mais à 

vontade e conseguia orientar os alunos de acordo com os seus objetivos.” 

Reflexão Desporto Escolar 2º Período – 11 de abril de 2017 

 

4.2.3.2. Voleibol  

Durante este ano letivo participei no DE de Voleibol. Os treinos de Voleibol eram 

dedicados às alunas do escalão iniciadas e ocorriam três vezes por semana, no 

entanto, eu apenas ia às sextas-feiras das 14 horas às 15 horas.  

 

“Quanto ao Voleibol, esta é uma modalidade onde tenho mais dificuldades 

comparativamente à modalidade de Escalada. Assim, penso que a minha 

participação também foi importante, pois consegui ajudar as alunas e melhorar 
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alguns aspetos do ensino do Voleibol na escola. Foi bastante importante para 

mim porque no segundo período a minha turma irá ter Voleibol e, assim, poderei 

ir mais confiante para estas aulas.” 

Reflexão Desporto Escolar 1º Período – 30 de dezembro de 2016 

 

Durante os treinos de Voleibol consegui desenvolver as minhas capacidades 

enquanto professora, percebi melhor a modalidade em termos táticos e transferi 

o que aprendi para as aulas de Voleibol da TR e da TP. 

 

“Aqui as alunas têm as mesmas idades e é um grupo bastante numeroso. Deste 

modo, normalmente a professora dividia as alunas em dois espaços e cada uma 

de nós ficava com um grupo. Habitualmente um dos grupos ficava a exercitar a 

parte técnica e outro a parte tática. Eu tive a possibilidade de ficar mais vezes 

com o grupo que treinava a parte técnica do Voleibol. Gostei de acompanhar as 

alunas e consegui ser capaz de perceber a sua evolução. Durante estes 

exercícios consegui transmitir muito feedback, demonstrei as habilidades 

motoras onde as alunas tinham mais dificuldades e tentei fazer com que elas 

percebessem onde estavam a errar para depois conseguirem corrigir as suas 

execuções.” 

Reflexão Desporto Escolar 1º Período – 30 de dezembro de 2016 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

Nesta área é dada importância às atividades e vivências essenciais à construção 

da competência profissional. Este comportamento deve ser feito ao longo da vida 

profissional, promovendo a identidade, a colaboração e a abertura à inovação. 

Nesse sentido, o PE deve centrar-se nas questões relacionadas com o 

enriquecimento pessoal, identificar os problemas e perceber como resolvê-los, 

refletindo acerca das condições da prática pedagógica e da investigação das 

atividades, criando, para isso, hábitos de investigação, reflexão e ação. 

Ninguém nasce ensinado. Um professor tem a tarefa de desenvolver as suas 

capacidades e aprimorá-las o mais possível, pois este será responsável por 

ensinar outros seres. “O ensino está em constante adaptação e evolução e, à 

medida que novas necessidades vão surgindo, leis, diretrizes, ferramentas, 

softwares, etc. vão sendo construídos ou remodelados. Respeitando-se as 

particularidades de cada área, é necessário que, de alguma forma, os docentes 

acompanhem este ajustamento” (Capuano da Cruz et al., 2017, p. 165). 

Com o NE, a PC, o PO e o SEF, nas reuniões, nas atividades, nas conversas, 

na partilha de experiências, consegui desenvolver muitas das minhas 

capacidades como PE. Para conseguir melhorar o meu desempenho nas 

funções relativas à escola tive de encontrar estratégias adequadas e que 

resultassem mais facilmente do que as anteriores. Quando ocorria algum 

problema, procurei partilhá-lo com outros professores mais experientes e/ou com 

os meus colegas de estágio e com a PC. Deste modo, consegui resolver as 

minhas dúvidas e apliquei formas de ensino melhoradas. Depois dessa aplicação 

de estratégia, fiz uma reflexão para perceber se tinha resultado. Deste modo, 

desenvolvi o espírito de colaboração, competências de argumentação e de 

comunicação. 

Um dos problemas que tive com a TR quase desde o início do período letivo foi 

o facto de eles não gostarem de trabalhar em equipa. Esse comportamento 

influenciou o PA das atividades, das UD e dos planos de aula e fez com que eu 

me interessasse pela motivação dos alunos, desenvolvendo uma estratégia para 

eliminar possíveis conflitos na turma. Para isso, conversei com a PC e tentei 

perceber se a motivação dos alunos estava relacionada com o jogo em equipas 
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do mesmo género ou em equipas mistas. Durante o primeiro período utilizei as 

duas estratégias e apliquei questionários no segundo período, de modo a 

investigar a situação. Este processo foi determinante para o meu 

desenvolvimento profissional e no capítulo 5 deste RE, vem descrito o problema 

central do meu estudo de investigação, assim como as principais conclusões 

acerca deste problema. 

A PC incentivou o NE a realizar uma tarefa interessante, que poderia ajudar-me 

nos conteúdos que referi anteriormente: consistia em que cada um de nós 

recolhesse informações relativas à forma de ensino, organização e trabalho de 

condição física de três professores de Educação Física diferentes. 

Posteriormente, os dados recolhidos eram analisados. Mesmo tratando-se de 

uma tarefa informal, penso que trouxe muitos benefícios ao desenvolvimento da 

capacidade de comunicação, procura de informação e desenvolvimento do 

espírito crítico do meu NE. 

Durante este ano escolar tive oportunidade para fazer, refletir e, quando 

necessário, modifiquei a minha abordagem. Para que este processo resultasse, 

durante o desenvolvimento das atividades, cooperei com os professores e os 

alunos. O clima de trabalho foi o mais respeitador e disciplinado possível e a 

iniciativa e a criatividade pesaram na hora de decidir qual o melhor método a 

utilizar. 

Uma das componentes em que tive alguma dificuldade foi na avaliação. Ainda 

não tenho muita experiência e sei que esta se ganha. Deste modo, tentei estar 

atenta aos meus alunos durante as execuções dos movimentos nas aulas, não 

me esquecendo da sua evolução ao longo do período. É importante saber avaliar 

e refletir acerca disso. Consegui conjugar estas duas componentes e fazer um 

trabalho muito melhor, ou seja, depois de observar, refleti e decidi qual a nota a 

atribuir. 

No que diz respeito ao estágio, a minha formação foi maioritariamente individual, 

no entanto, trabalhei com o NE para estabelecer relações de cooperação e de 

interajuda. O trabalho em equipa trouxe muitos benefícios na discussão de ideias 

e esclarecimento de dúvidas e, desse modo, foi um fator preponderante durante 

este ano.  
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Relativamente às tarefas que o NE teve de realizar durante o EP, penso que não 

só devia realizá-las, como também refletir acerca delas. Este processo fez com 

que fosse possível melhorar de dia para dia. 

As sessões feitas na faculdade foram importantes para discutir assuntos 

relacionados com o EP e para esclarecer algumas dúvidas. As formações que 

ocorreram na escola com os professores do SEF foram igualmente importantes 

para construir a minha identidade e saber mais acerca de ser uma professora de 

EF. 

Como refere Silva (2016), a compreensão da construção da identidade 

profissional do professor deve-se à socialização profissional, assim como à 

compreensão dos papéis que estes assumem nas instituições de ensino e, 

evidentemente pela sua formação. 
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5. Será que a modalidade lecionada e a constituição das equipas 

influenciam a motivação dos alunos nas aulas de Educação 

Física? 

 

Resumo  

Teve-se como principal objetivo indagar a motivação dos alunos segundo os 

critérios formação das equipas e modalidade lecionada nas aulas de Educação 

Física. Participaram neste estudo cinquenta e cinco alunos com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos (14,16±0,90) do 9º ano de escolaridade 

(35 do sexo feminino e 20 do sexo masculino, 14±0,69 e 14,45±1,15, 

respetivamente). Os questionários foram aplicados em duas aulas do 2º Período 

e os alunos tiveram as mesmas condições de trabalho, com exceção do critério 

formação das equipas. Depois dos dados serem recolhidos, foram tratados numa 

matriz do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0, 

utilizando-se o teste T de medidas repetidas e o teste T de medidas 

independentes para análise estatística. Os resultados evidenciam que existem 

diferenças estatisticamente significativas na motivação dos alunos relativamente 

ao critério formação das equipas, enquanto não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas na motivação entre os dois grupos quanto ao 

critério modalidade lecionada. Concluiu-se que os alunos ficam mais motivados 

e sentem maior prazer quando jogam em equipas do mesmo género, e não têm 

preferências em relação à modalidade lecionadas durante as aulas. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: GÉNERO; MODALIDADE; MOTIVAÇÃO; EDUCAÇÃO 

FÍSICA; FORMAÇÃO EQUIPAS. 
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Abstract 

The main objective was to investigate the motivation of the students according to 

the criteria formation of the teams and modality taught in the classes of Physical 

Education. Fifty-five students aged between 13 and 17 years (14,16±0,90) of the 

9th year of schooling participated in this study (35 females and 20 males, 14±0,69 

and 14,45±1,15, respectively). The questionnaires were applied in two classes of 

the 2nd Period and the students had the same working conditions, except for the 

building of the teams. After the data were collected, they were treated in a 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 21.0 matrix, using the 

repeated measures T test and independent measures T test for statistical 

analysis. The results show that there were statistically significant differences in 

the motivation of the students regarding the team building criterion, while there 

weren’t statistically significant differences in the motivation between the two 

groups regarding the modality taught. It was concluded that students are more 

motivated and enjoy greater pleasure when playing in teams of the same gender, 

and have no preferences regarding the modality taught in class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: GENDER; SPORT; MOTIVATION; PHYSICAL EDUCATION; 

TEAMS BUILDING. 
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5.1. Introdução 

Na atualidade, grande parte das crianças e jovens parece demonstrar um 

reduzido interesse para a participação nas aulas de Educação Física (EF). São 

vários os fatores que podem influenciar a motivação dos alunos para a prática, 

afigurando-se urgente conhecê-los e encontrar estratégias que permitam 

devolver aos jovens a vontade de participar nas atividades de forma autónoma 

e aplicada.  

Na nossa prática pedagógica em EF sentimos que os alunos se desmotivavam 

frequentemente com a formação das equipas em que se incluíam originando um 

reduzido interesse na aula. Verificamos, também, que um dos fatores que 

influencia a motivação dos alunos para a participação nas aulas de EF é o 

género. Rapazes e raparigas comportam-se de maneira diferente, têm uma 

predisposição para a prática bastante diferenciada e a sua motivação parece ser 

influenciada de forma diferente ao longo das atividades propostas. Martinović et 

al. (2011) evidenciam que as raparigas mostram níveis mais baixos de motivação 

do que os rapazes e envolvem-se menos em atividades desportivas fora da 

escola. Aliada à questão do género, a modalidade a lecionar nas aulas parece 

também influenciar a motivação dos alunos. 

Segundo o mesmo autor (2011), se o verdadeiro alvo da EF é ajudar os jovens 

a perceberem, desenvolverem e adotarem padrões de estilo de vida saudáveis, 

torna-se necessário investigar e estimular a sua motivação para um 

envolvimento máximo nas aulas de EF. Segundo Balisardo et al. (2013), a 

motivação proporciona a sensação de bem-estar e prazer, além de favorecer os 

estudantes para que estes possam perceber que são parte integrante do 

processo histórico e da produção dos conhecimentos produzidos na área da EF. 

Apesar de se encontrarem muitos estudos que discutem as preferências dos 

rapazes e das raparigas durante as aulas e das preferências de ambos os 

géneros nas atividades fora da escola, não se encontrou qualquer estudo em 

que a questão central fosse a forma como a motivação dos alunos é influenciada 

pelos critérios de formação das equipas, por género ou pela modalidade 

lecionada. De facto, pesquisas efetuadas sobre a relação entre a motivação, o 

género dos alunos, a forma como se constituem as equipas e as modalidades 
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abordadas nas aulas de EF, evidencia que a produção científica neste domínio 

é escassa. 

O presente estudo pretende indagar a existência de diferenças na motivação dos 

alunos antes e depois da aula de EF, colocando nesta diferentes condições. Em 

específico, objetiva-se identificar diferenças na motivação dos alunos de acordo 

com (i) a formação das equipas; (ii) a formação das equipas por género; e (iii) 

identificar as modalidades em que os alunos se sentem mais motivados. 

 

5.2. Revisão da Literatura 

5.2.1. Motivação 

A motivação é a maneira como as pessoas agem de modo a conseguir atingir os 

seus objetivos, estando relacionado com aspetos emocionais, biológicos e 

sociais. A motivação refere-se a fatores da personalidade é muito importante 

para o desenvolvimento do ser humano e foca-se no conjunto de motivos que se 

manifestam e influenciam o indivíduo a agir de determinada forma. 

A prática desportiva é muito importante para os jovens desde muito cedo e a 

descrição das razões para essa prática e os motivos de participação é um ponto 

de partida muito vantajoso para entender a sua motivação, como afirmam 

Januário et al. (2012). 

Almagro et al. (2012) acrescentam que a motivação com que as pessoas 

realizam as suas ações voluntariamente pode ser analisada através da teoria 

geral da motivação humana da autodeterminação. Esta teoria diferencia diversos 

tipos de motivação em função do nível de autodeterminação, ou seja, podemos 

distinguir a desmotivação, a motivação extrínseca (regulação externa, regulação 

introjetada, regulação identificada e regulação integrada) e a motivação 

intrínseca. 

Segundo Barić et al. (2014), para os jovens, a motivação pelo desporto é 

consideravelmente alta, pelo facto de se sentirem competentes, as crianças 

revelam sentimentos de interesse e divertimento pela prática desportiva. De 

acordo com estes autores (2014), estudar as estruturas e os processos 
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motivacionais é importante para direcionar crianças e jovens para um estilo de 

vida ativo. De acordo com o papel significativo da EF, as aulas têm de ser 

agradáveis e interessantes para promoverem estilo de vida saudáveis no seio 

dos jovens. 

As motivações para a prática desportiva têm diversos motivos associados, “Os 

motivos mais frequentemente apontados foram: Estar em boa condição física, 

trabalhar em equipa, aprender novas técnicas, espírito de equipa, fazer 

exercício, manter a forma, atingir um nível desportivo mais elevado, melhorar as 

capacidades técnicas e fazer novas amizades.” (Januário et al., 2012, p. 40). 

Segundo Cambronero et al. (2015), os motivos mais comuns apontados para 

praticar desporto são: para estar em forma, para a libertação de energia e para 

melhorar a saúde. No entanto, a principal motivação para não praticar atividade 

física é a falta de tempo por causa dos estudos. 

Segundo Granero-Gallegos et al. (2014), a relação existente entre o apoio, a 

autonomia e a motivação, conduzem a formas autónomas de motivação nas 

aulas de EF, que podem ter uma influência positiva nos hábitos de atividade 

física nos tempos livres. Como refere, Ntoumanis (2005), quando um aluno se 

diverte, tende a estar intrinsecamente motivado, o que faz com que este tenha 

uma maior participação nas aulas de EF e numa maior prática de atividade física 

nos tempos livres. 

A problemática da redução dos níveis de atividade física durante a adolescência 

deve-se a fatores psicossociais e biológicos. “Tal problemática tem preocupado 

pesquisadores de diferentes áreas, que buscam melhor compreender a 

aderência dos jovens às práticas de exercícios físicos e desta forma intervir mais 

positivamente na busca de um estilo de vida mais ativo para esta população.” 

(Batalha Silva et al., 2012, p. 9). 

Como afirmam, Januário et al. (2012), perceber as motivações para a prática 

desportiva é um elemento essencial para traçar o caminho mais correto, ou seja, 

para planear o futuro. Segundo estes autores (2012), o trabalho a realizar pelos 

diversos profissionais da área está sempre dependente dos motivos que levam 

a diferentes escolhas ou até mesmo à não escolha de uma atividade desportiva. 
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5.2.2. Género 

A questão do género é muito relevante nas aulas de EF. Como afirmam, Silva et 

al. (2008), as pessoas são categorizadas como pertencendo a um género de 

acordo com a sua aparência e comportamentos. O desporto é identificado como 

um importante espaço na construção e incorporação de relações de género. Pela 

sua elevada importância em muitas sociedades, o desporto, tem o potencial de 

se constituir como agente de mudança da ordem de género. 

Segundo Martinović et al. (2011), a questão do género é um fator muito 

importante e pode facilitar ou agravar a participação nas aulas de EF. A 

autodeterminação dos adolescentes tende a ser diferente de acordo com o seu 

género e, como afirma, Medic et al. (2007), as meninas têm perfis mais altos de 

motivação autodeterminada do que os rapazes numa vasta gama de atividades 

desportivas. 

Como referem, Lentillon-Kaestner & Patelli (2016), todos os alunos, 

independentemente da sua idade e do seu género, esperam amizade, jogo e 

partilha de emoções em relação às ações e a concorrência era uma expetativa 

secundária. No entanto, surgiram algumas diferenças de género em questão à 

experiência de prazer nas aulas de EF. 

De acordo com, Amado et al. (2016), estereótipos de género foram criados 

socialmente, rapazes e raparigas estão esclarecidos acerca das expetativas 

sociais que foram criadas em função com a sua participação nas atividades 

físicas e no desporto. Na mesma linha de pensamento, foi demonstrado que os 

estereótipos de género na atividade física afetam a perceção de capacidade e, 

assim, a vontade para aprender nas aulas de EF. 

Segundo Brandolin et al. (2015), a satisfação com a EF pode variar de acordo 

com diversos fatores presentes nas aulas, como por exemplo: características 

demográficas dos alunos, habilidade no desporto, infraestruturas para as aulas, 

tipo de planeamento, género e ambiente pedagógico. Apesar de todos os 

avanços em relação à expressão de géneros na escola, os dados sugerem que 

as aulas de EF ainda continuam a ser um espaço que favorece a sociabilidade 

masculina. Segundo González-Palomares et al. (2017), os homens praticam, 

sobretudo, desporto coletivos, como o futebol, o basquetebol e o rugby. Pelo 



71 
 

contrário, as mulheres praticam atividades físicas de fitness, artísticas e 

praticadas no interior. 

 

5.2.3. Modalidade 

Como afirma, de Sousa (2014, p. 759), a EF é encarada como uma componente 

curricular que tem como finalidade inserir o aluno no estudo da cultura corporal. 

A cultura corporal do aluno é enaltecida através da reflexão do seu movimento 

quotidiano, dos jogos tradicionais e pela possibilidade de construção de jogos. 

Este entendimento revoluciona a prática na EF, contribuindo para o alcance da 

autonomia individual e coletiva, dando valor à solidariedade, à igualdade, ao 

respeito e à participação. Deste modo, a escola passou a encarar as 

modalidades desportivas como prática permanente do quotidiano. 

“Os jogos cooperativos possuem um papel fundamental na história da 

autoafirmação da criança e na formação da sua personalidade. São essenciais 

para o desenvolvimento pessoal e a convivência social, sendo de grande 

importância na formação de valores” (da Silva Oliveira et al., 2014, p. 231). 

Segundo Suzié (2011), a motivação no desporto tem a sua própria 

especificidade. Por exemplo, de acordo com este autor, nas aulas de 

matemática, os alunos apenas estão ativos cognitivamente, enquanto nas aulas 

de EF, os alunos estão motivados cognitivamente e fisicamente. Assim, pode-se 

concluir que a EF tem uma vantagem motivacional.  

De acordo com Tomik et al. (2012), a escola tornou-se a principal agência para 

a introdução dos mais novos nos domínios da cultura, a fim de lhes proporcionar 

oportunidades de adquirirem competências socioculturais. Deste modo, a atitude 

dos jovens em relação à atividade física e ao desporto parece influenciar as suas 

as suas taxas de aderência e as suas tendências nesta área. 
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5.3. Métodos 

5.3.1. Participantes 

Analisaram-se 55 alunos de duas turmas do 9º ano de escolaridade com idades 

compreendidas entre os 13 e os 17 anos (14,16±0,90), que frequentaram o 

AECCB durante o ano letivo 2016/2017. Dos participantes, 35 eram do sexo 

feminino (14±0,69) e 20 do sexo masculino (14,45±1,15). 

Os participantes foram incluídos caso cumprissem as seguintes condições: 

- ter pelo menos 75% de presenças nas aulas de EF no período em que 

decorreu o estudo; e 

- participar ativamente na aula. 

Previamente à aplicação dos questionários os alunos foram informados acerca 

do estudo, nomeadamente sobre os seus objetivos, procedimentos e divulgação 

dos resultados. Os alunos participaram no estudo de livre vontade e de forma 

consentida. 

 

5.3.2. Instrumentos 

Aplicou-se um questionário (Anexo 2) constituído pelas informações pessoais 

dos alunos e pelas três questões seguintes, elaboradas pelo nosso NE: 

- “Como te sentiste durante a aula de Educação Física?” (do Desmotivado 

ao Muito motivado);  

- “Tendo em conta o trabalho realizado na aula, consideras que esta aula 

foi vantajosa para ti?” (do Nada ao Muito); e  

- “Estás motivado para a próxima aula?” (do Nada ao Muito). 

Seguiu-se uma escala VAS (Visual Analogue Scale) que, segundo da Silva Pons 

et al. (2014), caracteriza-se por ser uma linha contínua, horizontal e de 10 

centímetros de comprimento. A extremidade esquerda corresponde ao mínimo 

(zero) e a extremidade direita ao máximo (dez). Utilizou-se esta escala para 

evitar a memorização das respostas por parte dos alunos, sendo assim o mais 

objetivos possível nas suas respostas. 
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5.3.3. Procedimentos 

A aplicação dos questionários foi feita em duas aulas do segundo período letivo. 

Nas duas turmas estavam a ser lecionadas as UD de Voleibol e de Basquetebol. 

As aulas aconteceram no horário habitual e nos espaços destinados pelo 

roulement de instalações, ou seja, sem quaisquer alterações com a exceção da 

aplicação dos questionários. 

As duas aulas de cada turma foram planeadas em função das Unidades 

Didáticas de Voleibol e de Basquetebol, cumprindo-se uma parte inicial, uma 

parte fundamental e uma parte final. A única diferença da primeira para a 

segunda aula foi a formação das equipas. Na primeira aula os alunos exercitaram 

os conteúdos em equipas formadas de acordo com o género e, na aula seguinte, 

os alunos fizeram a aula participando em equipas mistas. No final de cada aula 

foi entregue um questionário a cada aluno. 

 

5.3.4. Análise Estatística 

Utilizou-se o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 

21.0 para a análise estatística dos dados. 

Após a aplicação de todos os questionários, os dados recolhidos foram 

introduzidos no SPSS e, posteriormente foram analisados segundo dois testes 

estatísticos, optando-se por um nível se significância com p≤0,05.  

- o teste T de medidas repetidas foi usado para comparar valores e estudar 

se existiam diferenças significativas entre as respostas dadas pelo 

mesmo grupo de alunos;  

- o teste T de medidas independentes foi usado para comparar as duas 

turmas em termos da modalidade abordada em cada uma delas. 

 

5.4. Resultados 

Depois de recolhidos os dados, introduzidos numa matriz do SPSS, procedeu-

se à análise estatística obtendo-se os resultados. 
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Quadro 1 – Relação entre a formação das equipas nas aulas de Educação Física 

 
Equipas por 

género 
Equipas mistas p 

Questão 1 (Q1): Como 

te sentiste durante a 

aula de Educação 

Física? 

8,09±1,85 6,12±2,19 0,00 

Questão 2 (Q2): Tendo 

em conta o trabalho 

realizado na aula, 

consideras que esta 

aula foi vantajosa para 

ti? 

7,84±1,72 6,18±2,26 0,00 

Questão 3 (Q3): Estás 

motivado para a 

próxima aula? 

8,19±1,83 6,70±2,11 0,00 

 

De acordo com o Quadro 1, verifica-se que existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre a formação das equipas durante as aulas em todas as 

questões.  

Numa escala de 0 a 10, nas três questões obtiveram-se respostas mais 

elevadas, quando se encontravam a jogar com equipas do mesmo género 

(Q1=8,09±1,85; Q2=7,84±1,72; Q3=8,19±1,83, respetivamente), sendo que a 

questão com o valor mais elevado foi a questão 3 – “Estás motivado para a 

próxima aula?”. 

Quando os alunos se encontravam a jogar em equipas mistas, obtiveram-se 

valores mais baixos do que nas anteriores (Q1=6,12±2,19; Q2=6,18±2,26; 

Q3=6,70±2,11, respetivamente). Neste caso, a questão com um valor mais 

elevado também foi a questão 3. 
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Quadro 2 – Relação entre a formação das equipas e a modalidade lecionada 

 Voleibol Basquetebol p 

Questão 1 (Q1G): Como te 

sentiste durante a aula de 

Educação Física? (Equipa 

por Género) 

7,98±2,23 8,19±1,47 0,68 

Questão 2 (Q2G): Tendo em 

conta o trabalho realizado 

na aula, consideras que esta 

aula foi vantajosa para ti? 

(Equipa por Género) 

7,67±2,11 7,99±1,28 0,50 

Questão 3 (Q3G): Estás 

motivado para a próxima 

aula? (Equipa por Género) 

8,09±2,14 8,27±1,54 0,72 

Questão 1 (Q1M): Como te 

sentiste durante a aula de 

Educação Física? (Equipa 

Mista) 

6,62±2,44 5,67±1,88 0,11 

Questão 2 (Q2M): Tendo em 

conta o trabalho realizado 

na aula, consideras que esta 

aula foi vantajosa para ti? 

(Equipa Mista) 

6,72±2,33 5,70±2,13 0,09 

Questão 3 (Q3M): Estás 

motivado para a próxima 

aula? (Equipa Mista) 

7,05±2,20 6,40±2,01 0,26 

 

Não existem diferenças estatisticamente significativas entre as modalidades 

lecionadas durante as aulas (Voleibol e Basquetebol), quer seja quando os 

alunos jogaram em equipas por género quer quando jogaram em equipas mistas. 

Quando as turmas jogaram em equipas por género, os alunos da turma que 

jogou Basquetebol deram respostas com valores mais elevados do que na 

modalidade de Voleibol (Q1G=8,19±1,47; Q2G=7,99±1,28; Q3G=8,27±1,54, 

respetivamente). Quando as duas turmas jogaram em equipas mistas, os alunos 

deram respostas mais elevadas na modalidade de Voleibol, relativamente à 

modalidade de Basquetebol (Q1M=6,62±2,44; Q2M=6,72±2,33; 
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Q3M=7,05±2,20, respetivamente). Em ambos os casos, a questão 3 foi a 

resposta com valores mais elevados. 

 

5.5. Discussão 

De acordo com os objetivos deste estudo (identificar diferenças na motivação 

dos alunos de acordo com (i) a formação das equipas; (ii) a formação das 

equipas por género; e (iii) identificar as modalidades em que os alunos se sentem 

mais motivados) e os resultados obtidos, foi possível fazer uma discussão dos 

mesmos, considerando a bibliografia existente. 

Relativamente à formação das equipas nas aulas de EF, verificaram-se 

diferenças estatisticamente significativas nas respostas que os alunos deram 

quando jogaram com equipas do mesmo género e mistas. Quando os alunos 

jogaram em equipas do mesmo género, de 0 a 10, deram respostas mais 

elevadas do que quando jogaram em equipas mistas. De acordo com as 

perguntas que foram feitas, é possível concluir que os alunos gostam mais de 

jogar com pessoas do mesmo sexo e sentem-se mais motivados e empenhados 

durante o jogo e para as próximas aulas. Quando jogam em equipas mistas, os 

alunos não sentem tanta motivação, sentem que o seu desempenho é pior 

durante a aula e acham que a aula não é tão vantajosa para si. 

Segundo Barbosa Pereira et al. (2015), os alunos devem ser incentivados a 

participar em todas as atividades escolares, lúdicas ou não, de maneira igual, 

sem diferenciação do sexo, para que possam usufruir plenamente da sua 

corporeidade e integralidade.  

Percebeu-se que os alunos gostam de jogar nas equipas em que estão inseridos 

e que ficam motivados para as próximas aulas, no entanto não foi possível saber 

quais foram os motivos das suas preferências. Durante as aulas em que os 

alunos jogaram em equipas do mesmo género, estes parecem ter ficado 

satisfeitos, no entanto de acordo com da Silva et al. (2015), os professores 

devem desenvolver brincadeiras diversas que abranjam todos os alunos, 

incentivar às aulas mistas que façam despertar interesse dos alunos nas 

atividades e trabalhar a ideia de homogeneização, contribuindo para o 
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desenvolvimento social dos alunos e a exclusão de práticas de desrespeito e de 

exclusão. 

Apesar de nas aulas de EF os alunos preferirem jogar com pessoas do mesmo 

género, “… as raparigas ou se refugiam em grupos do seu sexo para evitarem 

ser sujeitas a comportamentos e/ou atitudes desagradáveis por parte dos seus 

colegas rapazes, ou preferem grupos mistos que lhes proporcionam níveis de 

empenhamento superior e maior competitividade. As raparigas que jogam 

melhor preferem jogar em equipas mistas porque entendem que o jogar com e 

contra os rapazes adiciona competitividade ao jogo e proporciona mais 

desafios.” (Silva et al., 2008, p. 401). 

Os autores (2008) defendem que os professores devem promover ambientes 

diversificados para que os alunos se consigam desenvolver mais facilmente. Os 

alunos apontaram preferir jogar em equipas do mesmo género, provavelmente 

por se sentirem mais confortáveis na execução das tarefas. Os alunos com mais 

capacidades físicas são aqueles que gostam mais de competição e não se 

importam de jogar em equipas mistas, desde que isso seja vantajoso para eles. 

No que diz respeito às modalidades, não existiram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos. Os alunos jogaram Basquetebol e Voleibol, 

que são duas modalidades coletivas e bastante competitivas, daí não existirem 

diferenças muito acentuadas nas suas preferências em relação às modalidades 

lecionadas. Estas duas modalidades têm características que ambos os sexos 

apreciam e tornam as aulas dinâmicas e envolventes. 

Segundo, Soares Formiga et al. (2015), as modalidades são definidas 

culturalmente, apresentando características mais masculinas (Futebol, 

Automobilismo, Halterofilismo, Hóquei e Lançamento do peso e do martelo), ou 

características mais femininas (Ginástica rítmica desportiva, Natação 

sincronizada, Dança e Patinagem), enquanto existem modalidades com 

características neutras (Voleibol, Natação, Atletismo e Basquetebol). Como o 

Voleibol e o Basquetebol são consideradas modalidades neutras, é natural que 

os dois grupos não tenham referido diferenças muito acentuadas nas suas 

respostas. 
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5.6. Conclusões 

Verificou-se que existem diferenças estatisticamente significativas na formação 

das equipas, enquanto não se verificaram diferenças em relação à preferência 

da modalidade. Conclui-se que os alunos se tornam mais motivados e sentem 

maior prazer quando jogam em equipas do mesmo género, e não têm 

preferências em relação às modalidades lecionadas durante as aulas. 

O presente estudo apresenta como limitações não permitir desvendar os muitos 

fatores que estão na origem dos resultados, no entanto, as questões foram 

construídas de modo a que todos os alunos respondessem de acordo com o que 

sentiam nas aulas e qual era a sua motivação de aula para aula. 

Não obstante a literatura apontar para a necessidade dos alunos vivenciarem 

experiências diversificadas e jogar em equipas mistas, no presente estudo os 

participantes responderam preferir jogar em equipas do mesmo género. 

Pensamos que este facto pode dever-se à idade dos alunos e às suas 

capacidades e aptidões para a prática. 

Em suma, este estudo permitiu-me perceber as diferenças existentes entre os 

rapazes e as raparigas da minha turma e porque é que estes sentiam motivação 

ou não durante as aulas de EF. 
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6. Conclusões e Perspetivas para o Futuro 

No final do ano foi possível acalmar-me e pensar naquilo que o futuro me 

reserva. Mas como é sempre complicado fazê-lo porque não sabemos o que nos 

espera, é mais fácil e seguro focarmo-nos no presente, sem nos esquecermos 

de continuar a sonhar com o futuro.  

Saber que já acabou um ano repleto de esforço, dedicação, superação e suor 

deixa-me contente mas também com muitas saudades da escola e dos meus 

alunos. 

Durante os 10 meses que constituíram o ano letivo senti que o AECCB foi a 

minha segunda casa. Consegui descobrir “coisas” de forma autónoma, aprender 

com pessoas mais experientes, partilhar conhecimentos e engrandecer o meu 

processo de formação.  

Tive oportunidade de conhecer pessoas fantásticas e sei que foi uma das 

melhores experiências da minha vida.  

Durante este ano tive um contacto diferente com os meus professores da 

faculdade – não estava tantas vezes na faculdade como nos anos anteriores e 

esse processo fez com que eu conseguisse sair da minha zona de conforto. O 

meu espaço de trabalho foi no AECCB, a minha segunda casa. 

Desde o primeiro dia que senti um “nervoso miudinho” por vir a ser a professora 

de EF de jovens estudantes. Quando andava na escola eu lembro-me de querer 

fazer sempre tudo, querer sempre ser melhor nas aulas de EF e participar nas 

atividades da escola. Estava entusiasmada por saber se os tempos tinham 

mudado ou se a vontade e a paixão dos meus alunos seriam as mesmas que as 

minhas. Acabei por perceber que nem toda a gente é igual, mas fiquei contente 

por saber que contactei com jovens que tinham gosto pelo exercício físico. Além 

de muitas dores de cabeça, também me deram muitas alegrias. 

No início as emoções estavam à flor da pele. Estava nervosa, mas também 

ansiosa. Tinha tudo para organizar e planear. Não podia passar tanto tempo 

como desejava com os alunos e com os professores do SEF.  
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Sinto que cresci muito, além das responsabilidades que este estágio me 

“obrigou” a ter, pude também experienciar um misto de sentimentos e momentos 

nesta escola. Não caminhei sozinha durante o estágio, ao meu lado tive pessoas 

incríveis que me ajudaram. Foram partilhadas histórias, vivências, 

conhecimentos e paixões. Cada um, à sua maneira, me inspiraram a ser e a 

querer ser melhor. Depois de entrar no ritmo tudo se tornou mais fácil. Andava 

na escola com outro entusiasmo e mais dinâmica. 

Sei que dei o meu máximo, me esforcei para motivar os meus alunos e me 

entreguei a este estágio de corpo e alma. Saí da última aula com uma sensação 

de dever cumprido, com muita felicidade e comecei a questionar-me se poderia 

ter feito as coisas de maneira diferente. Não sei responder a esta questão 

permanente... Sei, contudo, que teria feito tudo de novo. Sei que não fui perfeita, 

mas aprende-se com os erros e procurar-se ser sempre melhor. Superei-me e 

sinto que aprendi mais do que nunca. No futuro resta-me não cometer os 

mesmos erros e tentar aprender com outros que naturalmente acontecerão. 

Obrigada por poder aprender com vocês. Vou ter saudades. 
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Anexo 1 – Ficha de Conteúdos  

(1º Período) 

 

1º Bloco Semanal / Quarta 

Data Espaço N.º Conteúdos N.º Conteúdos 

- - - - - - 

21 Set  PB 2 Resistência 
Aeróbia 

3 Resistência 
Aeróbia 

28 Set PB 5 Futsal 6 Futsal 

5 Out - - Feriado - Feriado 

12 Out PB 9 Futsal 10 Futsal 

19 Out PB 12 Futsal 13 Futsal 

26 Out PB 15 Futsal 16 Futsal 

2 Nov PE 18 Badminton 19 Badminton 
9 Nov PE 21 Badminton 22 Badminton 
16 Nov PE 24 Badminton/Milha 25 Badminton/Milha 
23 Nov PE 27 Badminton 28 Badminton 
30 Nov PE 30 Badminton 31 Badminton 

7 Dez PE 33 AS Badminton 34 AS Badminton 

14 Dez PE 36 Auto avaliação 37 Auto avaliação 

 

 

2º Bloco Semanal / Sexta 

Data Espaço N.º Conteúdos 

16 Set G 1 Apresentação 

23 Set G 4 IMC e Senta e Alcança 

30 Set G 7 Condição Física/Senta e Alcança 

7 Out G 8 Condição Física 

14 Out G 11 Condição Física 

21 Out G 14 Condição Física 

28 Out G 17 Corta-Mato 

4 Nov 2 20 Futsal 

11 Nov 2 23 Futsal 

18 Nov 2 26 AS Futsal 

25 Nov 2 29 AS Futsal 

2 Dez 2 32 AS Futsal 

9 Dez 2 35 Aula treino funcional 

16 Dez 2 38 Preparar atividade  
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Anexo 2 – Questionário 

Nome:  

Ano/Turma: 

Idade: 

Sexo: 

Modalidade:     AT  TF  FJ 

Data:  

Responde, assinalando na linha, um traço, onde se situa a tua resposta. a) 

é o mínimo e b) o máximo. 

 

1. Como te sentiste durante a aula de Educação Física? 

 

 

 

 

 

 

2. Tendo em conta o trabalho realizado na aula, consideras que esta aula foi 

vantajosa para ti? 

 

 

 

 

 

3. Estás motivado para a próxima aula? 

 

 

 

Desmotivado Muito motivado 

       Nada        Muito 

       Nada        Muito 

b) a) 


