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Resumo 
 

O presente relatório narra as experiências vividas de um Professor Estagiário 

de Educação Física durante o seu Estágio Profissional. Este estágio foi 

integrado no segundo ciclo de estudos conducentes ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Esta experiência decorreu num 

Agrupamento de Escolas, situada no Concelho de Barcelos. Todo este 

processo foi supervisionado por uma Professor Orientadora, docente na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e por um Professor 

Cooperante da instituição de acolhimento. Todo o trabalho diário e a 

cooperação entre todo o núcleo de estágio com a restante comunidade escolar 

foi de extrema importância, para o crescimento pessoal e profissional. O 

documento está dividido em oito capítulos ordenados da seguinte forma: (1) 

Introdução; (2) Dimensão Pessoal - onde é desenvolvido o meu percurso 

biográfico, bem como as expectativas em relação ao Estágio Profissional; (3) 

Enquadramento da Prática Profissional - apresento o enquadramento 

Institucional Legal, o núcleo de estágio, o agrupamento de escolas cooperante 

as turmas atribuídas na prática; (4) Realização da Prática Profissional - tem por 

base os momentos reflexivos decorrentes de todo o processo de ensino-

aprendizagem do ano de estágio, que dão imagem às experiências mais 

marcantes. Todos estes momentos resultam das tarefas inerentes ao 

planeamento, realização, avaliação, atividades organizadas em que o núcleo 

de estágio participou; (5) Estudo investigação - apresento um estudo sobre a 

motivação; (6) Conclusão – aqui evidencio todo o processo do Estágio 

Profissional e apresento as minhas expectativas para o futuro; (7) Referências 

Bibliográficas e (8) Anexos. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, MOTIVAÇÃO
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Abstract 
 

This report relates the lived experiences of an intern teacher of Physical 

Education during your Professional Internship. This Internship was part of the 

second cycle of leading studies to master’s degree in Teaching of Physical 

Education in the Middle School and High School from Sport College of 

University of Porto. This experience took place in a Group of Schools localized 

in the city of Barcelos. All of this process was supervised by an Advisor Teacher 

who exercise her functions in the Sport College of University of Porto and by a 

Cooperating Teacher of the host institution. All of the daily work and the 

cooperation between all of the internship core with the remaining school 

community was extremely important for the personal and professional growth. 

The document it is divided into eight chapters listed in this way: (1) Introduction; 

(2) Personal Dimension- where is developed my  biographical course and the 

expectations about the Professional Internship; (3) Framework of Professional 

Practice – I introduce the Legal Institutional Framework, the internship core, 

the  Helpful Schools Group and the assigned schools in the practice; (4) 

Achievement of the Professional Practice – is based on reflexive moments 

during all the process of teaching-learning of the intern year, giving an image of 

the most outstanding experiences. All of this moments results of the tasks 

embraced on the plane, achievement, evaluation, activities in which the 

internship core participated; (5) Investigation Study- I introduce a study about 

motivation; (6) Final paper- I put on evidence all the Professional Internship and 

I introduce my future expectations; (7) Bibliographic References (8) 

Attachments.  

 

KEY WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

TEACHING-LEARNING PROCESS AND MOTIVATION. 
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1. Introdução 

 

A realização deste relatório enquadra-se no âmbito da unidade curricular de 

Estágio Profissional (EP), inserida no segundo ano do 2º Ciclo em Ensino de 

Educação Física (EF) nos Ensinos Básico e Secundário, no ano letivo 

2016/2017. A aprovação desta unidade curricular é concedida através da 

classificação positiva da prática de ensino supervisionada e da defesa do 

respetivo relatório de estágio. 

Este documento contém, assim, uma reflexão sobre as vivências da minha 

infância até ao ano de Estágio Profissional. O documento está dividido em seis 

grandes capítulos: Introdução, Dimensão Pessoal, Enquadramento da Prática 

Profissional, Realização da Prática Profissional, Estudo de Investigação e 

Conclusão. Na introdução encontra-se o enquadramento e a estrutura do 

presente documento. Na dimensão pessoal é narrado as minhas vivências desde 

de infância até ao ano de estágio, desde o percurso escolar, o desporto federado 

fora da escola e outros aspetos que acho importante referir como por exemplo, 

o que me levou a escolher o ensino de Educação Física. Ainda neste capítulo é 

narrado as expetativas iniciais do estágio profissional. No enquadramento da 

prática profissional, é contextualizado o estágio profissional, a importância 

núcleo de estágio e os sujeitos pertencentes ao mesmo, é mencionado também 

as caraterísticas do agrupamento de escolas onde realizei o estágio, assim 

como, da comunidade educativa, principalmente das turmas e alunos com quem 

trabalhei. O capitulo da realização da prática profissional está dividido e três 

áreas: Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem; Área 2 – 

Participação na Escola e Relações com a Comunidade; Área 3 – 

Desenvolvimento Profissional. Na área 1 é referenciado a conceção do ensino e 

mais propiamente da EF. Também nesta área é narrado todo o planeamento 

necessário no processo de ensino-aprendizagem, assim como algumas 

estratégias instrucionais e também os modos de avaliação existentes no 

processo de ensino-aprendizagem.   Na área 2 é apresentado as atividades 
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organizadas pelo núcleo de estágio, bem como a participação no desporto 

escolar e qual a sua importância. Ainda nesta área realizo uma breve reflexão 

do papel do diretor de turma na escola. Na área 3 realizo uma breve reflexão 

sobre alguns aspetos que influenciaram o meu desenvolvimento profissional, 

como por exemplo, a importância da reflexão no desenvolvimento profissional do 

professor.  No capítulo 5, é integrado o estudo de investigação sobre a Motivação 

dos alunos para a prática das aulas de Educação Física, tendo em conta 

diferentes fatores como: os ciclos de ensino (2º e 3º ciclo), o sexo dos alunos, a 

prática desportiva (se pratica ou não) e professor (estagiário ou experiente). A 

pertinência do estudo prende-se com o facto de observar, nos alunos da minha 

turma, pouca motivação para a prática das aulas de Educação Física. Como nas 

outras turmas dos estudantes estagiários sentia o mesmo, ou seja, os alunos 

desmotivados, resolvi estender o estudo a outros alunos. Como tal, este estudo 

tem como objetivo averiguar os fatores motivacionais dos alunos para a prática 

das aulas de Educação Física.  Por último, nas conclusões apresento algumas 

ilações de todo o processo do Estágio Profissional e também quais as minhas 

expetativas em relação ao futuro.  
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2. Dimensão Pessoal 

 

2.1. Quem sou eu? Como cheguei aqui?  

 

O meu nascimento foi o ponto de partida para o que sou hoje, nasci 

prematuro, aos 7 meses com apenas 1.6kg, uma vez que não desenvolvia desde 

dos 6 meses de gestação. Desde cedo tive de lutar contra a própria vida e hoje 

sou assim mesmo, um lutador, não desisto de nada até alcançar os meus 

objetivos.  

A minha infância foi partilhada com os meus avós, pais e tios, pois sendo os 

meus pais comerciantes eu ficava ora com os meus pais, ora com os meus avós 

e tios. Nunca frequentei um jardim de infância ou infantário, tendo ingressado 

apenas no 1º ano na escola primária da minha freguesia onde completei os 4 

anos do 1º ciclo. Nestes primeiros 4 anos de vida escolar, considero que era um 

aluno com facilidade para aprender, pois sem estudar, apenas estava atento nas 

aulas, e os resultados eram sempre bons. O 5º e 6º ano foram realizados na 

Escola Rosa Ramalho, na freguesia de Barcelinhos em Barcelos, atualmente o 

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. Nestes dois anos comecei a sentir 

dificuldades a algumas disciplinas, como o Inglês e História. O 3º ciclo e o ensino 

secundário foram realizados na Escola Secundária/3 de Barcelinhos, sempre 

com dificuldades a algumas disciplinas, uma vez que nesta fase o interesse já 

era outro (o futebol) e a Educação Física (EF) era a única disciplina em que a 

nota era máxima. Sempre que me perguntavam o que queria ser quando fosse 

“grande”, a resposta era sempre a mesma, jogador de futebol. Por esta razão, e 

com alguns conselhos, decidi ingressar no curso de Ciências e Tecnologias, no 

ensino secundário, visto que era o curso que me daria mais bases para 

frequentar um curso ligado à área do Desporto. Por esta razão, sempre disse 

aos meus pais “ou tiro um curso ligado ao Desporto ou então não vale a pena ir 

para a faculdade”.  

No ensino secundário continuei com muitas dificuldades, uma vez que as 

aprendizagens anteriores não estavam bem consolidadas, reprovando duas 
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vezes. Depois de concluído o ensino secundário, ingressei no curso de 

“Educação Física e Desporto” no atual Instituto Universitário da Maia, antigo 

ISMAI. Optei por esta universidade pela proximidade e também porque não tinha 

notas para ingressar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). Os três anos da licenciatura foram realizados da melhor forma, pois 

aqui estava a estudar o que realmente gostava. Neste percurso, tive ainda 

oportunidade de estudar noutro país, a Roménia, através do programa Erasmus. 

Para mim, esta foi uma experiência que nunca mais esquecerei, uma vez que 

me permitiu conhecer novas pessoas, novas culturas e outros países. A cidade 

onde realizei Erasmus foi Iași, cidade muito próxima da Moldávia, sendo a 

faculdade onde estudei a “UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din 

IAŞI”, precisamente a “Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”. Neste contexto, 

tive a oportunidade de ter disciplinas que não iria ter no terceiro ano da minha 

faculdade. 

A minha ligação ao Desporto vem de muito tenra idade, pois desde os meus 

10 anos que comecei a jogar futebol federado. A minha formação foi dividida 

entre o clube da minha terra, ACR Águias de Alvelos FC e o Gil Vicente FC. Com 

efeito, o desporto está enraizado em mim desde de pequeno e talvez por isso, 

desejei sempre ser jogador de futebol. Como nem todos conseguem alcançar 

este sonho e a EF era a minha disciplina preferida, a outra opção, passou por 

ser professor de EF. 

A minha ligação ao futebol, como jogador, acabou em 2011 no primeiro ano 

de seniores, pois a faculdade iria começar e não dava para conciliar as duas 

tarefas ao mesmo tempo. O bichinho pelo futebol esteve sempre dentro de mim, 

e como não podia jogar, na época 2012/2013, surgiu um convite para ingressar 

como treinador adjunto na equipa de iniciados do ACR Águias de Alvelos FC, na 

qual aceitei. Aqui comecei a perceber que gostava de ensinar algo aos outros e 

se a opção de ser jogador de futebol (sonho de criança) não se realizasse, então 

poderia optar por ser treinador de futebol. Este é um sonho que ainda hoje 

alimento e farei de tudo para o conseguir.  
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Na universidade não ingressei pela área do treino, porque pensava que não 

conseguiria entrar no curso, visto que na minha perceção os treinadores e atletas 

de alta competição pareciam ter mais facilidades de aceder a esse mestrado. 

Como esta era uma profissão que me possibilitaria manter o contato com o 

Desporto, acedendo a novos conhecimentos e, simultaneamente, ter a 

possibilidade de transmitir esses conhecimentos a alguém, o pensamento foi 

“porque não o ensino em Educação Física (EF)”. Com efeito, ingressei no 

mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensino Básico e Secundário, na 

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

No início desta nova etapa tive receio de não conseguir estar à altura deste 

desafio, mas durante o mestrado percebi que a aprendizagem da docência não 

se inicia apenas com o ingresso na profissão. Este é um processo construído ao 

longo da vida, que tem início logo na escolarização inicial, momento em que se 

constituem crenças e conceções que serão submetidas à reflexão e 

questionamento nos cursos de formação inicial (Queirós, 2014). Trata-se de um 

construto de uma identidade profissional, cujo processo é bastante complexo e 

onde cada um se apropria do sentido da sua história pessoal e profissional 

(Nóvoa, 2009). 

 

2.2. Expetativas em relação ao estágio profissional  

 

Neste ano de estágio profissional (EP), esperava ter oportunidade de 

conhecer a estrutura das escolas, o seu funcionamento e a cultura escolar que 

carateriza cada uma das instituições, aprendendo pela própria experiência, o 

papel de cada agente educativo no meio escolar.  

A nível pessoal, esperava aprender o que é ser professor e aprender tudo 

o que está inerente ao exercício desta profissão. Sabia que não iria aprender 

tudo neste ano de estágio, uma vez que o desenvolvimento profissional é um 

processo contínuo que decorre ao longo de toda a carreira do professor, mas 

através desta experiência única, pretendia refletir e confirmar se esta era 

efetivamente a profissão que desejava e que me faria feliz enquanto profissional. 
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Além disso, pretendia conhecer a profissão de docente na sua plenitude, 

confirmando que ser professor não é apenas ser um transmissor de 

conhecimentos, mas sim fazer com que alguém aprenda algo (Roldão, 2007a).  

Outra expetativa era se ia ou não conseguir colocar em prática tudo o que havia 

aprendido, sabendo que o medo de errar também iria estar presente neste ano 

de estágio. Mas como, por vezes, o erro é importante para aprender, sabia que 

iria melhorar a cada dia que passasse. Um professor nunca sabe tudo e irá 

aprender ao longo de toda a sua carreira. Portanto, este ano foi para mim apenas 

uma “gota” de aprendizagem num vasto oceano que engloba muitas 

aprendizagens, na qual tive de nadar com muito esforço e dedicação para 

superar desafios e com eles aprender. 

No que diz respeito aos alunos, a minha expetativa era que fossem 

empenhados e, atendendo à idade e ano em que se encontravam, se 

mostrassem também rebeldes. Esperava que no final deste ano letivo dissessem 

“eu aprendi algo com este professor”, aprendessem não só as habilidades 

motoras inerentes a cada modalidade, mas, também algo que lhes fosse útil para 

a sua vida futura. No entanto, na realidade, os meus alunos não eram 

empenhados, mas por outro lado também não eram rebeldes, eram alunos sem 

interesse, mas ao mesmo tempo que não prejudicavam a aula.  

Relativamente ao grupo de EF, em primeiro lugar esperava que este me 

recebesse da melhor forma, que a legitimação da EF no currículo fosse debatida 

nas reuniões, que o departamento de EF fosse unido e que organizassem 

atividades enriquecedoras para os alunos, sendo esta uma forma de os motivar 

para a aula de EF.  

No que diz respeito ao núcleo de estágio (NE), o que esperava era que 

funcionasse como um, que fosse unido e remasse sempre para o mesmo lado. 

Gostava que houvesse entreajuda, que se debatesse os problemas de cada um 

e que em conjunto tentássemos arranjar soluções para esses problemas.  
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Relativamente à comunidade educativa, a expetativa era que me recebesse 

da melhor forma e me ajudasse a integrar para que pudesse ser parte integrante 

da mesma.  

A expetativa relativamente ao professor cooperante (PC) era que este fosse 

exigente, compreensivo e que me pudesse ajudar a ultrapassar os problemas 

encontrados durante o estágio. Sendo o PC o “ponto de abrigo” quando temos 

alguma dúvida, esperava que o mesmo estivesse preparado e disposto a ajudar-

nos sempre que necessário.   

A expetativa no que diz respeito à professora orientadora (PO), era que 

fosse mais um aliado para que pudesse realizar o estágio da melhor forma, que 

debatesse, não só comigo, mas com o NE os nossos problemas, que dissesse 

sem receios os nossos “defeitos” e nos motivasse com as nossas qualidades, 

para que os nossos alunos pudessem ter o melhor processo de ensino 

aprendizagem possível.  

Em conclusão, esperava que o “choque com a realidade” como refere 

Queirós (2014), fosse atenuado ao longo do ano com a ajuda dos meus colegas 

de NE, com a ajuda do professor cooperante, com a ajuda da orientadora e claro 

com muita dedicação e esforço da minha parte. 

Realizando uma retrospetiva do ano de estágio, posso assumir que a nível 

pessoal, a profissão de professor é sem sombra de dúvidas uma profissão que 

quero para a minha vida futura. Os medos e os receios de errar em algum aspeto 

do processo de ensino-aprendizagem foram-se dissipando ao longo do ano, 

sempre com a ajuda do PC, da PO, e do NE. No que diz respeito ao grupo de 

EF as expetativas ficaram aquém do que esperava, visto que o grupo não se 

interessava muito com a legitimação da EF, desvalorizando até um pouco a 

disciplina. Os professores de EF da escola cooperante (EC) viam a EF como 

uma disciplina que apenas pode promover a saúde. O NE foi sempre unido 

tentando resolver os problemas encontrados e claro para a resolução destes 

problemas foi importante a presença do PC e da PO, para que nos ajudasse da 

melhor forma a superar os problemas.   
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3. Enquadramento da Prática Profissional 
 

 

O EP, é uma unidade curricular do 2º ano do Ciclo de Estudos do Mestrado 

de Ensino em Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Esta unidade curricular integra 

duas componentes, a Prática de Ensino Supervisionada (PES) e o Relatório de 

Estágio Profissional (REP).   

O objetivo da PES é a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão, 

decorrendo a mesma numa escola/agrupamento de escolas cooperante. Nesta 

sequência, as atividades do EP podem ser individuais ou em grupo e 

materializam-se em: a) atividades letivas e não letivas, podendo ser realizadas 

em mais do que um estabelecimento de ensino, de forma a contemplar os 

diferentes ciclos de ensino abrangidos pelos grupos de recrutamento para os 

quais o ciclo de estudos prepara (2º Ciclo do Ensino Básico e 

3ºCiclo/Secundário); b) atividades de ensino-aprendizagem, que consistem na 

regência de aulas pelo estudante estagiário, com as respetivas atividades de 

planeamento, realização e avaliação, observação de aulas ministradas pelo PC, 

colegas estagiários ou outros professores e realização ou colaboração em 

tarefas definidas pelos orientadores, como fundamentais para a formação 

profissional do estudante estagiário e ainda c) atividades incluídas nos ciclos de 

formação realizados na FADEUP1. As turmas atribuídas aos EEs, a turma 

residente e a turma partilhada, é da responsabilidade do PC.  

De acordo com as normas orientadoras (ano 2016/2017), a orientação do 

EP é da responsabilidade de um docente da FADEUP, denominado orientador 

                                                                 
1 NORMAS ORIENTADORAS DO ESTÁGIO PROFISSIONAL DO CICLO DE ESTUDOS CONDUCENTE AO GRAU 
DE MESTRE EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ENSINOS BÁSICOS E SECUNDÁRIO DA FADEUP. 
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da FADEUP, que é nomeado pelo órgão competente da unidade curricular de 

EP; e ainda por um PC da escola, que acompanha e supervisiona diariamente 

um NE, constituído por dois ou três estudantes estagiários (EEs).  

De acordo com o mesmo documento, a avaliação da PES, de acordo com 

os seus objetivos, privilegia as competências pedagógicas, didáticas e 

científicas, associadas a um desempenho profissional crítico e reflexivo, e 

apoiado numa ética profissional, em que se destaca a disponibilidade para o 

trabalho em equipa, o sentido de responsabilidade, a assiduidade, a 

pontualidade, a apresentação e conduta pessoal adequadas na 

escola/agrupamento de escolas. Já a classificação da unidade curricular do EP 

resulta da classificação obtida na PES e no REP, sendo que ambas as 

componentes têm um peso de 50% na classificação final do EP. 

De acordo com Queirós (2014) , a prática de ensino em contexto real é 

reconhecida como uma das componentes mais importantes nos processos de 

formação inicial de professores. A prática de ensino em contexto real, oferece 

aos futuros professores (EEs) a oportunidade de imergirem na cultura escolar 

nas suas mais diversas componentes, desde as suas normas e valores, aos seus 

hábitos, costumes e práticas de uma determinada comunidade específica. É no 

contato com o espaço real de ensino que os EEs conhecem os contornos da 

profissão, e aos poucos vão tornando-se membros das comunidades educativas 

onde realizam o EP. O contexto real de prática profissional, constitui assim, uma 

peça fundamental da estrutura formal de socialização inicial na profissão 

(Queirós, 2014), sendo o estágio profissional “um momento de excelência de 

formação e reflexão” (Queirós, 2014, p. 79).  

 

3.1. O núcleo de estágio  
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O NE, constituído pelos EEs, professor cooperante e orientador da 

faculdade, deve funcionar como comunidades de práticas2, levando os 

estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências (Batista e Queirós, 

2013). Assim, são determinantes os focos de discussão entre os EE e os 

professores mais experientes (PC ou PO), no sentido de promover diálogo 

profissional e de encorajar os EEs a estabelecerem ligações entre os construtos 

teóricos acerca do ensinar e do aprender e as suas práticas no contexto do 

processo de ensino aprendizagem (Queirós, 2014). Queirós (2014, p. 79) afirma 

que “é fundamental que as questões relacionadas com o modo como se aprende 

e se ensina sejam alvo de debate sistemático e aprofundado”. 

É nos contextos reias de ensino, em contato com professores mais 

experientes, como é o caso do PC, que a aprendizagem da profissão docente 

por parte dos futuros professores se torna mais eficaz. De acordo com a 

afirmação anterior e, citando  Nóvoa (2009, p. 5) “A formação de professores 

deve passar para «dentro» da profissão, isto é, deve basear-se na aquisição de 

uma cultura profissional, concedendo aos professores mais experientes um 

papel central na formação dos mais jovens.”. Assim, na minha opinião o PC é o 

agente do NE que mais pode ter influência na aprendizagem dos EEs, visto que 

passa mais tempo com os mesmos, comparativamente à PO, embora esta 

também seja um agente importante,  

A realização do EP em núcleo é muito importante para que os EEs, em 

primeiro lugar, não se sintam sozinhos na comunidade educativa, e possam 

debater e esclarecer as suas dúvidas, tanto com os colegas estagiários como 

com professores mais experientes, estes com outro tipo de saberes práticos e 

teóricos. No meu entendimento, se o EP fosse realizado apenas por um 

estudante estagiário sem a supervisão de um PO e sem o acompanhamento 

diário do PC, o choque com a realidade como fala Queirós (2014) seria ainda 

                                                                 
2 Comunidades de Práticas: Lave e Wenger (1991), entendidas como um grupo de pessoas que possuem 
afinidades por partilharem interesses comuns, onde esses membros se juntam a fim de aprender, discutir 

e pôr em prática ações que possam vir a solucionar problemas comuns em favor do tema central, 
adquirindo, a partir dessas interações maior conhecimento. 
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mais acentuado. As dificuldades que iríamos encontrar, onde sentimentos como 

“o medo de falhar, precisar muito tempo para resolver problemas que os 

professores mais experientes resolvem rapidamente, ter de enfrentar diversos 

problemas e solucioná-los no momento, o que lhes pode causar tensão e 

desconforto,”  (Queirós, 2014, p. 72), pois a integração na comunidade educativa 

seria mais difícil. No EP, devido a todas estas inseguranças, a cooperação e o 

trabalho de grupo são fundamentais, “fase na qual a relação com o professor 

cooperante é fulcral e a união do grupo de estágio se revela indispensável.” 

(Queirós, 2014, p. 74).  

  

3.2. O agrupamento de escolas cooperante  

 

O agrupamento de escolas onde realizei o EP, teve a sua génese no dia 4 

de julho de 2012, por despacho de 28 de junho de 2012 do secretário de estado 

do ensino e da administração escolar, resultante da agregação de duas escolas, 

uma delas já agregada a outras escolas do 1º ciclo. 

O agrupamento de escola (AE) formado ficou com uma dimensão 

significativa, pela implantação num vasto território do concelho do “galo”, nas 

duas margens do rio Cávado, oferecendo resposta educativa à população 

estudantil desde a zona urbana do concelho até aos limites das fronteiras 

concelhias com a Póvoa de Varzim e Esposende. A área de influência do AE é 

mais sentida nas freguesias de Barcelos, Arcozelo, Vila Boa, Vila Frescaínha, 

Barqueiros, Cristelo, Faria, Fornelos, Gilmonde, Milhazes, Paradela, Vila Seca e 

Vilar de Figos, mas, estende-se por força de tradições prévias à sua constituição, 

um pouco por todas as freguesias do concelho, especialmente as situadas mais 

próximo do rio Cávado. 

A minha atuação como professor estagiário foi dividida entre a escola 

cooperante da turma residente (ECTR) e a escola cooperante da turma 

partilhada (ECTP).  
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A ECTR foi completamente remodelada, com edifícios novos e melhores 

condições para alunos, professores e funcionários, com o objetivo de dinamizar 

o processo de ensino-aprendizagem. Para a lecionação da disciplina de EF a 

escola dispunha de um pavilhão, que podia ser dividido em 3 partes, para a 

prática das modalidades de desportos coletivos e também para modalidades de 

desportos individuais. A escola tinha um campo de relva sintética exterior com 

as dimensões de um campo de futsal e uma pista de atletismo em volta do 

mesmo. Existia ainda uma zona exterior com um campo de basquetebol com 

dimensões reduzidas e com dois campos de voleibol. Esta instituição possuía 

também uma sala designada “sala de dança” e um polidesportivo onde decorriam 

normalmente todas as modalidades da ginástica, como ginástica de solo, de 

aparelhos e acrobática. O material existente nesta escola estava em mau estado 

e a quantidade não era a melhor para uma escola com tantos alunos. A título de 

exemplo, no primeiro período, aquando a lecionação da modalidade de andebol, 

apenas havia oito bolas de andebol. No segundo período, o mesmo aconteceu 

aquando da lecionação de basquetebol, em que a escola dispunha de muitas 

bolas, mas quase todas em mau estado e apenas sete bolas tinham condições 

mínimas para poderem ser utilizadas. Já no terceiro período, a modalidade de 

futebol foi a que saiu mais prejudicada por não ter bolas suficientes. No início da 

unidade didática apenas havia três bolas e depois foram conseguidas mais três, 

mas também havia problemas com a qualidade do material da modalidade de 

badminton, em que os volantes e raquetes estavam em muito mau estado. A 

escola em si tinha muitos espaços para que o processo de ensino-aprendizagem 

decorresse da melhor forma, mas o material era um entrave. Por vezes, nós 

(EEs) tínhamos de ser um pouco criativos, como aconteceu no caso de andebol, 

em que as bolas de ginástica rítmica serviram para algumas situações de 

aprendizagem.  

A ECTP é uma escola com instalações mais antigas, mas dispõe de ótimas 

condições para a lecionação da disciplina de EF, tendo um pavilhão para as 

modalidades coletivas e individuais, com marcações específicas para cada 
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modalidade e respetivos acessórios, por exemplo, para montar as redes de 

badminton e voleibol. Esta possui um polidesportivo utilizado para as aulas de 

ginástica, um campo exterior de andebol/futsal, com uma pista de atletismo, e 

uma caixa de areia, sendo este espaço apenas disponível para as aulas de EF. 

Ainda no espaço exterior, a escola dispõe de três locais, que os alunos nos 

intervalos podem utilizar, um campo de basquetebol, um campo de voleibol e um 

campo de futebol 5 com dimensões mais reduzidas. A nível de material, a ECTP 

apresenta bons recursos para todas as modalidades, tanto em qualidade como 

em quantidade. Neste caso, o material não foi um entrave para o processo de 

ensino-aprendizagem. Os espaços e as condições materiais são um fator que 

pode influenciar o processo de ensino-aprendizagem, pois é diferente aprender 

com material adequado do que aprender com material velho em que o seu 

manuseamento prejudica a realização das habilidades motoras.   

Frente a estas diferenças, costumava comentar com os meus colegas, 

“como é que o mesmo agrupamento de escolas apresenta condições tão 

diferentes”, “uma tem tão pouco e outra tem tanto”. A requisição de material novo 

na ECTR já não era realizada há alguns anos, enquanto que na ECTP a 

requisição de material era realizada todos os anos. O grupo de EF do AE era só 

um, mas na prática funcionava como se fosse dois, pois na ECTP os professores 

eram mais unidos, trabalhavam muito em conjunto, enquanto que na ECTR era 

mais cada um por si.  

 

3.3. As turmas atribuídas na prática profissional 

 

3.3.1. 9º ano, “A Turma Construída”  

 

Na primeira reunião com o PC, decidiu-se por unanimidade sortear as 

turmas que cada EE iria lecionar. As turmas eram todas de 3º ciclo e todas do 

mesmo ano de ensino.  

Depois de saber a turma destinada, no primeiro dia de aulas, em que a 

diretora de turma (DT) fala com a turma, considerei ser importante estar 
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presente, para conhecer desde logo as caras dos meus futuros alunos. Assim, 

nesse dia, perguntei à DT se podia estar presente na sala para conhecer os 

alunos e a resposta foi prontamente que sim. Esse dia ficou marcado na minha 

memória, porque a DT teve que ir falar com um encarregado de educação e 

deixou-me sozinho com a turma, pedindo que falasse um pouco com eles. No 

momento pensei, “e agora? o que faço?”, lembrei-me de quando era aluno e o 

que todos os professores faziam, por isso comecei por me apresentar e pedi aos 

alunos que se apresentassem. Neste mesmo dia, percebi que os alunos na sua 

maioria não se conheciam, alguns vinham de escolas diferentes, ou seja, as 

relações que se iriam estabelecer iriam começar do zero. Também consegui 

apurar que alguns dos alunos já eram repetentes e outros tinham ficado retidos 

noutros anos.  

Na primeira reunião do conselho de turma, ao falar da turma, a DT disse 

que a mesma foi constituída propositadamente pelo AE, que considerou ser 

melhor para a escola juntar os alunos com menos capacidades cognitivas e com 

piores resultados numa turma. Contudo, ao longo do ano, fui percebendo que, 

pelo menos na EF, os alunos não tinham menos capacidades cognitivas, mas 

sim pouco interesse na escola, ou seja, a motivação era pouca. No final do ano 

letivo e na penúltima reunião, do conselho de turma, os professores das outras 

disciplinas referenciaram alguns alunos como menos dotados, que iriam ter 

muitas dificuldades se optassem por certos cursos no ensino secundário, por 

isso seriam aconselhados a optarem por cursos profissionais.    

Para conhecer melhor os nossos alunos, o NE criou uma ficha de 

caraterização individual do aluno (anexo 1), que foi realizada no primeiro dia de 

aulas, 16 de setembro de 2016, do ano letivo 2016-2017. Este documento tinha 

um formato de inquérito e tinha como objetivo, perceber e conhecer 

aprofundadamente as caraterísticas dos alunos das turmas. O inquérito foi 

elaborado segundo os seguintes grupos: 1 - Identificação Pessoal; 2 - 

Encarregado de Educação; 3 – Constituição do Agregado familiar; 4 – Saúde e 

Hábitos de Higiene; 6 – Rotina Diária/Deslocação para a escola; 6 – Nutrição; 7 
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– Vida Escolar; 8 – Tempos Livres; 9 – A disciplina de Educação Física. A 

obtenção destes dados permitiu compreender melhor a realidade dos nossos 

alunos e identificar as principais caraterísticas da turma, como as 

particularidades sociais, culturais e psicológicas, sendo também uma forma de 

me ajudar na intervenção junto da mesma, no âmbito da direção de turma. De 

uma forma superficial, permitiu averiguar o interesse dos alunos relativamente à 

disciplina de Educação Física. Um aspeto que tive de ter em conta no 

planeamento, no que diz respeito ao plano de aula (PDA), foi nas situações de 

aprendizagem para que não se tornassem monótonas, pois, os alunos ficavam 

desmotivados se estivessem muito tempo na mesma situação de aprendizagem, 

não cumpriam o objetivo pretendido e começavam a ter comportamentos desvio.  

 A minha turma de 9º ano, era constituída por 18 alunos, 10 do sexo 

feminino e 8 do sexo masculino. A idade dos alunos era compreendida entre os 

14 e 17 anos de idade. Apenas um aluno não residia no concelho pertencente a 

EC. De acordo com o inquérito, a maioria dos alunos indicou que a disciplina 

com maior dificuldade era Matemática e relativamente à disciplina que mais 

gostavam, seis alunos referiram a Educação Física. No que diz respeito à 

motivação para a disciplina, oito alunos afirmaram que estavam muito motivados, 

seis afirmaram que estavam motivados e apenas quatro pouco motivados. 

 O nível motor dos alunos era inferior ao que era esperado para o ano de 

ensino em que se encontravam, pois de acordo com o programa de EF, neste 

ano de ensino os níveis de aprendizagem dos alunos são de nível elementar ou 

avançado. Mas o que realmente se verificava era que os alunos se encontravam 

em todas as modalidades no nível introdutório.   

  

Relativamente à aptidão física dos alunos, a turma tinha alunos com níveis 

bastante opostos, pois através do programa fitescola3, aplicado nos três 

                                                                 
3 Fitescola: E uma plataforma online, gratuita, que tem como objetivo a promoção de estilos de vida 
saudáveis educando os jovens para serem fisicamente ativos. Permite também a avaliação da aptidão 

física e da atividade física de crianças e adolescentes através da aplicação de uma bateria de testes 
selecionados para o efeito. http://fitescola.dge.mec.pt/PaginaInicial.aspx  

http://fitescola.dge.mec.pt/PaginaInicial.aspx
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períodos, consegui perceber diferenças entre um grupo que se encontrava no 

nível ótimo e outros alunos, na sua maioria, num nível muito baixo.  Já nos 

conceitos psicossociais, os alunos no início do ano demonstravam pouca 

autonomia, pouca responsabilidade e a falta de assiduidade era um aspeto 

recorrente ao longo do ano, por parte de alguns alunos. Esta não era uma turma 

indisciplinada, apenas não mostrava interesse para realizar a aula. Ao longo do 

ano, os alunos foram adquirindo a sua autonomia e o interesse pela aula em si 

também mudou para melhor. Outros alunos, contrariamente, estavam sempre 

motivados para realizar a aula e demonstravam autonomia nas tarefas 

propostas, sendo a assiduidade por parte destes alunos 100%. 

 No que diz respeito à cultura desportiva, posso afirmar que os alunos em 

quase todas as modalidades, não sabiam as regras das modalidades. Por 

exemplo, em basquetebol diziam que podiam dar três passos com a bola na mão, 

afirmando que sempre jogaram assim, mas eu próprio não posso confirmar isso 

porque não presenciei as aulas deles nos anos anteriores. Ainda na mesma 

modalidade a reposição da bola em jogo, confundiam com o andebol, onde é 

obrigatório ter um dos pés em cima da linha lateral. Além disso, os alunos não 

utilizavam a terminologia específica, ou porque nunca ninguém lhes ensinou 

antes, ou porque se esqueciam de ano para ano. Um exemplo prático é na 

modalidade de ginástica de solo, onde os alunos não sabiam o que era o apoio 

facial invertido, atribuindo-lhe a designação de pino, ou cambalhota à frente em 

vez de rolamento à frente. Poderia enumerar muitos mais exemplos, em que a 

cultura desportiva não parecia fazer parte do conteúdo de aprendizagem dos 

alunos. 

3.3.2. 6º ano, “Os traquinas e reguilas” 

  

 A turma dos “traquinas e reguilas” foi atribuída ao NE já o primeiro período 

tinha começado. No primeiro dia de contato com eles, os alunos olharam para 

nós e a “cochichar” uns com os outros, revelaram curiosidade em saber quem 

eramos e o que estávamos ali a fazer. A professora responsável pela turma 

apresentou-nos como professores estagiários e eles ficaram surpreendidos por 
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terem três professores. Nessa primeira aula, entregamos também o inquérito, 

com o mesmo propósito, conhecer melhor os alunos.  

 A turma era, inicialmente, constituída por 25 alunos, mas como ao longo 

do ano foi sofrendo alterações ficou reduzida a 23 alunos, embora este fosse 

sempre um grupo inconstante.  

 A idade dos alunos era compreendida entre os 11 e 16 anos de idade, 13 

do sexo masculino e 10 do sexo feminino, residentes no concelho do AEC. De 

acordo com o inquérito, a maioria dos alunos indicou que a disciplina com maior 

dificuldade era a Matemática e relativamente à disciplina que mais gostavam, 

referiram também a disciplina de EF. No que diz respeito à motivação para a 

disciplina, 15 alunos afirmaram que estavam muito motivados, 4 afirmaram que 

estavam motivados e os restantes que estavam pouco motivados. 

 O nível motor dos alunos, sendo alunos de 6ºano, estava de acordo com 

o programa nacional de EF para este ano de ensino, pois os alunos 

encontravam-se na parte introdutória das modalidades desportivas. 

 Relativamente à aptidão física dos alunos e, no que diz respeito às 

capacidades motoras, os alunos apresentavam boa capacidade aeróbia, mas 

alguns alunos tinham pouca mobilidade e a velocidade era pouco trabalhada no 

sexo feminino.  A capacidade motora menos desenvolvida nos alunos era a 

força. Os professores desta escola comentavam, que estas caraterísticas 

motoras emergiam em parte devido aos hábitos dos alunos: “agora não saltam 

à corda, não saltam muros, não fazem nada na rua e é só videojogos”. Na 

verdade, penso que no passado eram estas atividades que as crianças 

realizavam na rua, como jogar futebol, jogar às escondidas, jogar ao mata, entre 

outros, que proporcionavam em parte um melhor desenvolvimento das 

capacidades motoras. Ainda me lembro do período em que frequentava a escola, 

que poucos eram os alunos que, por exemplo, não executavam o salto de eixo, 

mas atualmente percebemos uma posição totalmente oposta. Quanto aos 

conceitos psicossociais, a turma era disciplinada e já tinha rotinas dos anos 

anteriores. Apesar de no conselho de turma nos terem dito que em termos de 



 

39 
 

comportamento a turma era uma das piores da escola, mas o mesmo não 

acontecia na aula de EF.  Eu costumava comentar com os meus colegas (EEs) 

e nas reuniões do conselho de turma com os outros professores, que na aula de 

EF eles não se comportavam mal porque tinham sempre “seis olhos em cima 

deles”. Os alunos cooperavam entre si ajudando-se uns aos outros nas tarefas 

propostas e, em comparação com a turma residente, estes eram muito mais 

autónomos. 

No que diz respeito à cultura desportiva, estando os alunos numa fase 

introdutória na maioria das modalidades, a terminologia específica e as regras 

eram conteúdos de aprendizagem que estavam a ser aprendidos no momento.
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4. Prática Profissional  

 

A estruturação deste capítulo terá como base as seguintes áreas de 

desempenho: organização e gestão do ensino e aprendizagem, participação na 

escola e relação com a comunidade. 

 

4.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

4.1.1. Conceção 
 

As Normas Orientadores do EP, diz-nos que é necessário, “Projetar a 

atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

condições gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação 

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos” (p.3). Para tal, os professores devem proceder à 

análise dos planos curriculares, dos programas de EF, utilizar os saberes 

próprios da EF e os saberes transversais em Educação, devem ter em conta os 

dados da investigação em educação e ensino, bem como o contexto cultural e 

social 

da escola e dos alunos, de forma a construir decisões que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis.  

 Esta tarefa constitui a primeira etapa do trabalho do professor, através da 

leitura dos diversos documentos referentes à disciplina de EF e à escola. Só 

depois disso é possível ao professor iniciar o seu planeamento, até porque todo 

o projeto de planeamento encontra o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdo dos programas ou normas programáticas de ensino (Bento, 2003). Só 

assim a ação do professor poderá ter o impacto desejado através da sua ação, 

tornando o seu planeamento e realização do processo de ensino-aprendizagem 

mais ricos, porque a qualidade dos programas assenta na relevância do seu 

conteúdo informativo, na robustez e atualidade da sua base concetual e na 

coerência e adaptabilidade da sua estrutura aos objetivos do programa e aos 
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sujeitos que o frequentam (Mesquita e Graça, 2006). Não chega conhecer a 

matéria, esse conhecimento deve ser adaptado às exigências do contexto  

(Bento, 1999). Este processo de conceção também deve estar ligado às crenças 

e entendimento do professor, que deve ser capaz de articular todos estes 

princípios durante a sua atuação. O próprio programa assume essa importância, 

quando considera que os processos formativos são objeto de deliberação 

pedagógica ao nível da realidade educativa concreta, cujas limitações e 

possibilidades particulares só podem ser apreciadas pelo próprio professor  

(Jacinto et al., 2001).  

 Relativamente aos programas, a sua leitura permitiu a recolha de aspetos 

fundamentais, desde logo, na forma como assume a conceção da EF, “a 

apropriação das habilidades técnicas e conhecimentos, na elevação das 

capacidades do aluno e na formação das aptidões, atitudes e valores ('bens de 

personalidade' que representam o rendimento educativo), proporcionadas pela 

exploração das suas possibilidades de atividade física adequada – intensa, 

saudável, gratificante e culturalmente significativa” (Jacinto et al., 2001). A EF 

ultrapassa, desta forma, o uso do corpo, tendo também valor na formação de 

aspetos específicos do desenvolvimento cognitivo e sócio afetivo, o que lhe dá 

(ou devia dar) um valor único dentro do currículo escolar. A EF deve ser 

encarada como uma disciplina relevante do currículo escolar, que vai muito além 

do físico, na qual o movimento e desporto, enquanto matéria de ensino, estão 

inerentes, devendo ser entendida como uma disciplina curricular que toma o 

desporto como uma forma específica de lidar com a “corporalidade”, enquanto 

sistema de comportamentos culturais, marcado por normas, regras e conceções 

socioculturais (Bento, 1999). O trajeto da EF deverá apontar sempre para o seu 

valor educativo e formativo, pois, é isso que se espera da escola (Batista e 

Queirós, 2015).  

 

4.1.2. Planeamento 
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O planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na conceção e 

conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, promovendo o 

“(…) desenvolvimento multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e 

relevância prático-social de ensino.” Bento (2003, p. 7) e tendo ainda em conta 

o papel da atividade dos alunos no seu próprio desenvolvimento.  

O planeamento significa uma reflexão minuciosa acerca da direção e do 

controlo do processo de ensino, sendo evidente a relação estreita com a 

metodologia ou didática específica de cada disciplina, bem como com os 

respetivos programas (Bento, 2003). Na verdade, a planificação, análise e 

avaliação do ensino são necessidades e momentos desencadeadores de 

reflexão acerca da teoria e prática do ensino e, por isso, aumentam a 

competência didática e metodológica (Quina, 2009). Neste sentido, o ensino 

planeado torna-se uma atividade racional e humana, e ainda, liberta o professor 

de determinadas preocupações, ficando disponível para a vivência de cada aula 

como um ato criativo. Portanto, de acordo com os princípios pedagógicos, 

psicológicos e didático-metodológicos, o professor deve planificar consoante as 

indicações contidas no programa, tendo sempre em atenção as condições 

pessoais, sociais, materiais e locais, a fim de guiar o processo de 

desenvolvimento dos diferentes domínios da personalidade dos alunos. Bento 

(2003, p. 71), vai ao encontro das mesmas ideias ao afirmar que “No 

planeamento e preparação do ensino, o professor deve orientar-se pelo princípio 

do respeito pelas particularidades locais e territoriais e da especificidade de 

condições de ensino, mobilizando-as e empenhando-as na prossecução das 

metas essenciais estipuladas no programa ou normas programáticas”. 

Em termos práticos, a planificação consuma-se na elaboração do plano, na 

sua realização, no controlo do mesmo, na sua confirmação ou, por outro lado,  

na sua alteração, sendo por isso o meio para a própria qualificação e formação 

permanente do professor, que procura os melhores resultados no ensino, 

perante o confronto diário com problemas teóricos e práticos. Neste sentido, 

entende-se que o planeamento deve conter tomadas de posição ou decisões 
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acerca dos objetivos, o conteúdo ou matéria de ensino, as formas de trabalho, 

as atividades de grupos meios, etc. 

No entanto, importa refletir que, como apresentado mais à frente, a 

planificação do processo ensino-aprendizagem tem uma especificidade própria 

e diferente em cada grau de concretização a vários níveis: a nível do plano anual;  

do plano da unidade didática, e ao nível do plano de aula (Bento, 2003).  

No que diz respeito ao EP, as normas orientadoras do mesmo apontam 

para um planeamento com recurso do Modelo Estrutura do Conhecimento 

(MEC), proposto por Vickers (1990). O MEC reflete um pensamento 

transdisciplinar, ajudando-nos a identificar os conhecimentos e habilidades 

específicas de uma modalidade e atender ao modo como os conceitos das 

ciências do desporto influenciam o processo de ensino aprendizagem. Este 

modelo ajuda-nos a pensar na estrutura e organização dos conteúdos de uma 

matéria, sendo possível servirmo-nos dessa estrutura como guião para o ensino, 

onde podem estar princípios de instrução comuns a todos os desportos e 

atividades4. Neste modelo, os conceitos estão dispostos segundo uma estrutura 

hierárquica de conhecimentos e as categorias do conhecimento derivam da 

análise de fontes especializadas e baseadas em fundamentos transdisciplinares, 

ligando o conhecimento acerca de uma matéria com a metodologia e as 

estratégias para o ensino (Vickers, 1990).  

Nesta tarefa, os professores devem definir com clareza quais os resultados 

a alcançar, pelos alunos da sua turma, resultados respeitantes a capacidades, 

habilidades, conhecimentos, atitudes e qualidades de vontade e de caráter. 

Como afirma Bento (2003, p. 66), “devem ter uma perspetiva bem clara acerca 

daquilo que todos os seus alunos devem saber e poder na sua disciplina, no final 

do ano letivo”. Não só os objetivos devem ser esboçados, mas também noções 

da via ou método geral da sua realização, noções sobre a organização do ensino, 

                                                                 
4 Textos de apoio da unidade curricular Didática Geral do Desporto, do 2º Ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, FADEUP. 
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quanto à diferenciação de metas ou níveis de desenvolvimento, e também 

acerca de linhas didático-metodológicas fundamentais (Quina, 2009). 

 

4.1.2.1. Plano Anual (PA) 
 

O PA refere-se ao primeiro nível de planeamento e preparação do ensino, 

deve ser exato e rigoroso, deve remeter para o essencial e ter por base as 

indicações programáticas e a análise da situação na turma e na escola.  Bento 

(2003, p. 67) afirma que “A elaboração do plano anual constitui o primeiro passo 

do planeamento e preparação do ensino e traduz, sobretudo, uma compressão 

e domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento da personalidade, bem 

como reflexões e noções acerca da organização correspondente do ensino no 

decurso do ano letivo”.  

O PA é um plano com uma perspetiva global que procura situar e 

concretizar o programa de ensino a nível local com as pessoas envolvidas. A 

grosso modo podemos dizer que uma das tarefas do PA é determinar os 

objetivos de um ano com base nos objetivos do programa. 

A carga horária também é um aspeto a ter em conta no PA, que pode 

revelar diferenças significativas de turma para turma (Bento, 2003), não só pela 

distribuição de horas pelas matérias de ensino, mas também pela marcação dos 

dias de avaliações, competições, festas e convívios desportivos. Cabe ainda ao 

PA, o reconhecimento das relações e possibilidades de cooperação entre as 

diversas disciplinas, para a ligação e correta integração do contributo da cada 

disciplina para a educação geral do aluno (Bento, 2003). 

Para Vickers (1990), e em concreto na disciplina de EF, para a elaboração 

do PA deve-se, em primeiro lugar, analisar a EF no plano curricular. Ou seja, 

analisar a EF como área curricular disciplinar, analisar as competências gerais, 

transversais e específicas do ciclo de ensino, a extensão da EF e a relação entre 

as áreas, analisar os programas de EF nas várias componentes (objetivos, 

orientações metodológicas, conteúdos, etc.), analisar os conteúdos 

programáticos do ano de escolaridade da turma que se vai lecionar de forma a 
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elaborar uma síntese (habilidades motoras/conhecimentos e atitudes), assim 

como estabelecer as possíveis relações entre as várias disciplinas e, analisar as 

decisões tomadas ao nível do departamento de EF. Em segundo lugar, deve ser 

realizada a análise do contexto: analisar as condições locais da educação, 

analisar as condições de aprendizagem e a gestão de equipamentos. Em terceiro 

lugar deve ser realizada a análise dos alunos: analisar o escalão etário nas várias 

vertentes (motor, psicossocial, cognitivo), analisar os alunos respondendo a 

algumas perguntas (quem são eles? o que sabem? qual o seu nível de 

desenvolvimento? quais as suas necessidades e motivações?). Em quarto lugar, 

deve-se decidir qual a matéria de ensino e sua sequência nas várias áreas de 

extensão da EF (calendarização em função da matéria de ensino e de todas as 

atividades planificadas ao nível da escola e grupo de EF e contemplar ainda as 

condições externas à aula de EF). Em quinto lugar, deve-se decidir quais os 

objetivos essenciais por área/categoria transdisciplinar, tendo em consideração 

as competências do nível de ensino. Em sexto lugar, deve-se decidir sobre os 

aspetos da avaliação e ainda formas de avaliação e critérios de avaliação. Em 

sétimo lugar, deve-se decidir sobre a forma de planear de forma integrada, 

decidir sobre as metodologias de abordagem para as tarefas de aprendizagem 

(das habilidades motoras e capacidades físicas), recorrendo às diretrizes 

programáticas que apontam para um processo de aprendizagem tão global 

quanto possível e tão analítico quanto necessário, para períodos de 

aprendizagem concentrada e de aprendizagem distribuída; decidir sobre os 

métodos a utilizar para os aspetos da cultura desportiva e conceitos 

psicossociais; e, decidir sobre a forma de integrar as competências gerais e 

transversais na planificação e realização das aulas/atividades.  

No início do EP, depois de saber qual a minha turma residente, a consulta 

de vários documentos, como o plano anual de atividades, o programa de EF do 

3º ciclo do ensino básico, foi o primeiro passo para a construção do PA. O grupo 

de EF já tinha delineado quais as modalidades a lecionar para cada ano, assim 

como o número de aulas previstas para cada modalidade, como pode ser 
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consultado no anexo 2. É certo que nem tudo o que estava planeado foi cumprido 

à risca, pois algumas atividades, não só do grupo disciplinar de EF, mas de 

outros grupos disciplinares, não estavam planeadas no início do ano e tiveram 

impacto no número de aulas previstas. Daqui ressalta o pouco tempo para 

lecionar todos os conteúdos previstos em cada modalidade.  

 

4.1.2.2. Unidade Didática (UD) 
 

As UD’s são partes importantes de uma disciplina e constituem unidades 

fundamentais e integrais do processo pedagógico, apresentando aos 

professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e aprendizagem 

(Bento, 2003).  

Os objetivos da UD são alcançados gradualmente, por isso, requer uma 

planificação bem inter-relacionada de todo o seu processo e não deve ser 

apenas uma distribuição da matéria de ensino pelas diferentes aulas. Como 

afirma Bento (2003, p. 78), “O planeamento da unidade temática não deve dirigir-

se preferencialmente para a matéria «em si mesma» - a abordar nela – mas sim 

para o desenvolvimento da personalidade (habilidades, capacidades, 

conhecimentos, atitudes) dos alunos, pelo que deve, sobretudo, explicitar as 

funções principais assumidas naquele sentido por cada aula.”.  

Para a construção da UD devemos fazer algumas perguntas a nós 

próprios, por exemplo, quais os conteúdos correspondentes às categorias 

transdisciplinares, qual o material existente e espaços para a prática, que 

limitações o espaço e material pode causar, em que nível os alunos estão, quais 

os objetivos específicos e gerais, como será realizada a avaliação diagnóstica, 

formativa e sumativa, quais as atividades de aprendizagem e as suas 

progressões de forma a que o aluno possa alcançar os objetivos definidos para 

a UD? Estas e outras perguntas devem ser pensadas para que a UD tenha 

sentido, ou seja, para que todo o processo de ensino seja inter-relacionado. 
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No início EP, as dificuldades no planeamento das unidades didáticas 

foram, sobretudo, com a delineação de objetivos para cada aula e que todos 

esses objetivos estivessem interligados, para que houvesse uma coerência nas 

progressões pedagógicas. Em alguns casos, como a UD de futebol e andebol, a 

problemática para o planeamento da UD era o material que a ECTR tinha, pois 

era insuficiente para que o processo de ensino-aprendizagem proporcionasse 

exercitação suficiente e adequada. Também um dos aspetos que senti  

dificuldades era planear qual o número de aulas necessários para que cada 

conteúdo fosse assimilado. De facto, Bento (2003, p. 79) afirma que, “A relação 

«matéria-tempo» coloca um dos principais problemas na práxis de ensino.”.  

Outro aspeto importante no planeamento da UD era saber qual a melhor forma 

de avaliar os alunos, tanto na avaliação diagnóstica (AD) como na avaliação 

sumativa (AS). Estas dificuldades foram sendo superadas ao longo do ano, com 

a ajuda do PC, dos EEs e da PO. Sempre que houvesse alguma dúvida era 

debatido, principalmente entre EEs e PC, exigindo de mim também a autonomia 

e investimento na procura de respostas para o que pretendia.  

Para finalizar e indo ao encontro de Bento (2003, p. 83), a questão central 

é saber como preparar e estruturar a matéria de ensino “de modo a surgir como 

ponto fulcral uma transmissão e apropriação sólidas das habilidades motoras, 

desenvolvendo-se simultaneamente todos os outros aspetos da personalidade 

dos alunos.”.  

 

4.1.2.3. Plano de Aula (PDA) 

 

A preparação da aula como afirma Bento (2003, p. 164) “constitui o elo 

final da cadeia de planeamento do ensino pelo professor”, sendo a UD referência 

para a sua elaboração. 

 Para a elaboração do plano de aula devemos ter em conta alguns fatores, 

como por exemplo, os conteúdos que vamos introduzir, ou exercitar, ou 

consolidar nessa aula, como é que os alunos o vão realizar (tipo de tarefas 
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/organização), em que momentos da aula (sequência na sua abordagem), 

durante quanto tempo e com que objetivos. Outro aspeto importante a ter em 

conta é que os objetivos predizem os exercícios, ou seja, primeiro definimos os 

objetivos e só depois selecionamos e organizamos a situação de aprendizagem 

de forma a permitir cumprir com os objetivos delineados. No início do EP, 

pensava ao contrário, primeiro escolhia a situação de aprendizagem e só depois 

os objetivos e quando pensava de novo na situação de aprendizagem, percebia 

que a tarefa não permitia exercitar e aprender o que realmente pretendia. Isto é, 

os objetivos eram uns e a situação de aprendizagem concorriam para outros 

objetivos que não os delineados. Por este motivo demorava muito tempo a fazer 

um plano de aula, por vezes, uma tarde inteira. A minha maior dificuldade era 

perspetivar o melhor tempo de exercitação para a tarefa, ou dava tempo a mais, 

ou dava a menos, e nem sempre a resposta dos alunos às tarefas correspondiam 

ao que planeava e esperava deles. Às vezes olhava para a aula e pensava, “eles 

não estão a fazer nada do que pedi”, portanto, ou a instrução e demonstração 

eram muito fracas e eles não percebiam o objetivo, ou então, existia outro 

problema e eu não estava a conseguir detetar. Por isso, é essencial que o 

professor seja capaz de não se cingir ao plano, alterando-o se tal for necessário, 

para dar respostas às dificuldades sentidas pelos alunos durante a aula. Caso 

aconteça algum imprevisto o professor deve ter um plano de reserva (Metzler, 

2011), para garantir que o valor da aula não se perca.  

 Sendo o PDA a aplicação prática do processo de ensino-aprendizagem, 

exige que o professor investigue aprofundadamente a matéria de ensino, assim 

como, se dote de ferramentas essenciais para a lecionação, criando rotinas de 

gestão de aula e controlo da mesma para que esta possa decorrer sem 

problemas. 

4.1.3. Realização   
 

4.1.3.1. Instrução  
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A capacidade de comunicar constitui um dos fatores determinantes da 

eficácia pedagógica no contexto do ensino das atividades físicas e desportivas 

(Rosado e Mesquita, 2011). O que se transmite aos alunos é deveras importante 

para a compreensão do que se pretende enquanto objetivo da situação de 

aprendizagem. Parte-se do pressuposto, que de nada serve ter conhecimento 

se não se consegue o transmitir.  

No processo de ensino-aprendizagem, a instrução ocupa um lugar 

importante, ao centrar-se à informação diretamente relacionada com os objetivos 

e a matéria de ensino (Rink, 1996) . A instrução “é conotada como a «chave» da 

estruturação e modificação das situações de aprendizagem, porquanto da 

eficácia dos processos que integra dependem, em grande medida, os resultados 

da aprendizagem dos alunos.” Rosado e Mesquita (2011, p. 69). A instrução 

pode ser composta por comportamentos verbais ou não verbais, como por 

exemplo, exposição, explicação, demonstração, feedback, entre outros, todos 

eles intimamente ligados aos objetivos de aprendizagem.   

No EP a instrução foi um aspeto que atribuí muita importância, pois 

durante o primeiro ano nas didáticas específicas, alguns professores afirmavam 

que a instrução era “meio caminho andado” para que os alunos percebessem o 

que queríamos com certa situação de aprendizagem e para que realizassem a 

ação motora pretendida. Na apresentação das tarefas motoras, no início do ano 

letivo dava mais importância à organização da situação de aprendizagem, do 

que ao objetivo da mesma. Também durante a apresentação das tarefas 

motoras, recorri à demonstração, porque como diz o velho ditado, “uma imagem 

vale mais do que mil palavras” (Confúcio), e como afirma Rosado e Mesquita 

(2011, p. 73) “Retemos, por exemplo, melhor o que vemos do que aquilo que 

ouvimos; recordamos ainda melhor o que vemos e ouvimos;”. Poderemos 

questionar quem deverá demonstrar, para mim, sempre que o professor souber 

executar deve-o fazer, se não souber deve chamar um aluno que saiba fazer. O 

professor não deve chamar sempre o melhor, porque os outros alunos podem 

ficar desmotivados, podendo também pensar que o professor pensa que eles 
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não sabem nada. Não deve, também, chamar um aluno que não o saiba fazer,  

porque pode ser alvo de represálias por parte dos outros alunos e o mesmo pode 

ficar sem vontade de fazer algo, pois sabe que os seus colegas se vão rir dele. 

O uso das palavras-chaves no início do EP, eram quase nulas, pelo menos 

durante a apresentação das tarefas, eram utilizadas mais como feedback. No 

que diz respeito ao feedback, o erro de dar feedback ao aluno e em seguida não 

lhe dizer nada, ou seja, o ciclo de feedback não era fechado, e os alunos não 

sabiam se de seguida estavam ou não a realizar bem o que era pedido.  

Ciente que o processo de ensino aprendizagem é uma atividade 

complexa, e que não existem estratégias instrucionais infalíveis, é crucial, na 

altura de organizar o processo de instrução, “estabelecer compromissos entre a 

natureza da matéria de ensino, as experiências, as motivações, os níveis de 

desempenho dos praticantes e as condições de prática.” (Rosado e Mesquita, 

2011, p. 70). Vickers (1990) afirma que o processo de instrução decorre da 

relação que se estabelece entre o objetivo, o conteúdo, os procedimentos 

metodológicos e as formas de organização, estando esta relação intimamente 

dependente das condições situacionais em que se aplica. A eficácia do mesmo, 

depende da capacidade de conciliar o conhecimento específico com as 

estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação dos 

conteúdos.  

De seguida irei aprofundar os momentos instrucionais, tais como, o início 

e fim das sessões e a apresentação das tarefas motoras. Serão, também, 

analisadas algumas estratégias instrucionais, quanto ao feedback pedagógico, 

à demonstração, do recurso das palavras-chave e ao questionamento.  

 

4.1.3.2. Início e final das aulas  
 

A informação no início da aula deve ser breve e focada sobre os aspetos 

essenciais, adotando o professor formas de comunicação que garantam a 

manutenção da atenção e compreensão da matéria transmitida. Os professores 
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devem apresentar a informação com o intuito de esclarecer os objetivos, o 

contexto, os conteúdos, as tarefas e verificar os conhecimentos. 

De acordo com Siedentop (1991), o início da sessão implica a 

apresentação dos objetivos (clarificação do enquadramento da aula nos 

objetivos mais gerais); a relação com aulas anteriores ou seguintes visto que 

explicar as relações que as sessões estabelecem umas com as outras, é uma 

forma de manter os alunos interessados e mais participativos, a apresentação 

dos conteúdos propriamente ditos (síntese da matéria a ser abordada, com 

especial ênfase para as aprendizagens críticas a realizar); a apresentação das 

condições de realização e normas organizativas (definir grupos, sinais de 

transição, reunião ou atenção); e o controlo da compreensão da informação 

(colocar questões concretas aos alunos, não falar no geral).  

No final de cada aula, os últimos minutos deverão ser úteis para relembrar 

a informação mais pertinente, numa fase mais compreensível dos alunos pela 

prática anterior. De acordo com Siedentop (1991), o final da aula é o período em 

que é necessário rever aspetos de maior importância, reformular os aspetos 

essenciais, fornecer feedback coletivo e motivar os alunos para a próxima aula.  

No EP, no início das aulas a informação dada aos alunos era sobre os 

objetivos da aula e no final da mesma abordava o que iria ser lecionado na aula 

seguinte e informações importantes a reter da aula lecionada.  Não me alongava 

na informação a dar, principalmente no início da aula, pois quando o fazia a 

distração e o burburinho entre os alunos começava logo.  

 

 

4.1.3.3. Apresentação das tarefas motoras 
 

Rink (1994) define a apresentação das tarefas motoras como a 

informação que é transmitida pelo professor aos alunos durante a prática motora 

acerca do que fazer e como fazer. O conteúdo informativo pretende esclarecer 

o aluno do significado e importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a 
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alcançar e da organização da própria prática, da formação de grupos, 

determinação de espaços, equipamentos e tempo de prática. Como afirma 

Rosado e Mesquita (2011, p. 79), “subjacente à realização de uma tarefa estão 

os seus objetivos, as ações a realizar, mas também as relações que estabelece 

com as variáveis do ecossistema”.  

De uma forma sucinta, a apresentação das tarefas motoras implica: 

explicar o objetivo (interesse e utilidade das tarefas), identificar os critérios de 

êxito, demonstrar, apresentar/demonstrar as condições de realização (regras 

organizativas), apresentar variantes (de facilidade ou dificuldade) e verificar se 

os alunos compreenderam ou se é necessário reformular.  

Durante o EP, aquando da apresentação das tarefas, falava apenas 

quando todos os alunos estivessem atentos e calados, se assim não fosse eu 

mesmo me calava até que os alunos percebessem que queria falar. De seguida, 

a apresentação da tarefa motora era sempre aleada com a demonstração e as 

palavras-chave, focando também no objetivo das tarefas. Quando era aluno e só 

agora reflito sobre isso, realizava o que o professor pedia sem ter a noção do 

significado daquela situação de aprendizagem, ou seja, realizava sem saber qual 

o objetivo pretendido. Agora no papel de professor vejo qual a importância de 

explicar o objetivo da situação de aprendizagem aos alunos, pois se os alunos 

não sabem o porquê de realizarem certas situações de aprendizagem, podem 

perguntarem a si próprios para quê que estou a fazer este exercício se nem sei 

para que serve.  

A forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que os 

alunos fazem das tarefas, o que influencia a realização das mesmas. Para a 

realização de uma apresentação eficaz concorrem várias estratégias, embora 

nenhuma se assuma como determinante (Rosado e Mesquita, 2011).  

  

4.1.3.4. O feedback pedagógico   
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Após a realização de uma tarefa motora por parte de um aluno, este deve 

receber um conjunto de informações acerca da forma como realizou a ação, para 

que o seu desempenho seja melhorado, sendo “uma mais valia do professor no 

processo de interação pedagógica.” (Rosado e Mesquita, 2011, p. 82). O 

feedback pedagógico e o empenho motor são apontados na investigação 

centrada na análise do ensino como as duas varáveis com maior valor preditivo 

sobre os ganhos de aprendizagem (Graça, 1991; Rodrigues, 1995).  

O feedback pedagógico é o comportamento do professor de reação à 

resposta motora do aluno, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido 

da aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & Tobey,1978) e, deve 

estar ao serviço da formação do praticante, pois, o mesmo, permite desenvolver 

as competências motoras, desenvolver a autonomia e a responsabilidade, 

promover a participação ativa e o entusiasmo pela prática desportiva.   

O conteúdo informativo do feedback pode ser dividido em duas grandes 

categorias: conhecimento de performance (informação centrada na execução 

dos movimentos – o processo);  e conhecimento do resultado (informação 

relativa ao resultado pretendido através da execução da habilidade) (Rosado e 

Mesquita, 2011). Na fase inicial das aprendizagens de habilidades, o feedback 

centrado no conteúdo informativo é fundamental, na medida em que os 

praticantes necessitam de referências concretas sobre a forma de execução dos 

movimentos e dos processos para melhorar a performance (Schmidth, 1991). A 

pertinência do feedback varia em função das particularidades dos movimentos 

exigidos para realizar as habilidades, ou seja, o feedback informativo (centrado 

no conhecimento da performance) é benéfico quando se vão executar 

movimentos sem visualização prévia. Nas habilidades em que é fácil determinar 

o resultado obtido, mas em que a coordenação dos movimentos corporais é 

complexa, é importante centrar o feedback no conhecimento da performance, 

isto é, do processo. 

É decisivo proporcionar aos alunos feedbacks significativos e 

conhecimento dos seus resultados, porque sem consciência dos resultados a 
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prática tem pouco valor e o conhecimento dos resultados é uma fonte decisiva 

de motivação dos alunos.  Por outras palavras, o feedback pedagógico deve 

estar ao serviço da formação do praticante, o qual permite desenvolver as 

competências motoras, desenvolver a autonomia, a responsabilidade, promover 

a participação ativa e o entusiasmo pela prática desportiva.  

A sequência de comportamentos para emitir um feedback é a seguinte: 

primeiro realiza-se a observação e identificação do erro na prestação; de seguida 

toma-se a decisão, ou seja, reagir ou não reagir, se reagir devemos encorajar o 

aluno; a terceira etapa é emitir o feedback pedagógico; logo de seguida devemos 

observar as mudanças ou não no comportamento motor do aluno e, por fim, 

observar uma nova tentativa do gesto e transmitir um novo feedback pedagógico 

(Piéron e Gonçalves, 1982).   

O feedback pedagógico pode ser divido em duas fases distintas: a fase 

de diagnóstico e a fase de prescrição. A fase de diagnóstico consiste na 

identificação do erro, na reflexão sobre a natureza e sua importância, e 

identificação das causas. Ainda devemos realizar uma comparação entre a 

prestação desejada e a prestação realizada, sendo esta ação realizada em 

poucos segundos, ou seja, obrigatoriamente é necessário dominar os conteúdos  

a observar. Assim, a qualidade do processo de diagnóstico irá determinar, em 

grande medida, a qualidade da intervenção de prescrição que se segue.  

Apesar do feedback ser frequentemente reconhecido como decisivo no 

processo de aprendizagem dos alunos, alguns estudos (Piéron & Graham, 1984; 

Carreiro da Costa, 1988) demostram que esta ação não é o fator mais importante 

para a ocorrência de aprendizagem. Contudo, é fundamental fornecer um 

feedback de qualidade, que permita apoiar o aluno na realização das tarefas. As 

informações apropriadas conduzem o praticante às respostas corretas, criando 

progressivamente condições para que a performance permaneça mesmo na 

ausência dessas informações (Temprado,1997).  

Algumas variáveis podem ser geridas na aplicação do feedback: a 

frequência do feedback, atendendo que todos os praticantes devem receber 
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informação sobre o seu desempenho; a especificidade do feedback, pois a 

informação meramente apreciativa, seja ela positiva ou negativa, não contém 

nenhuma informação específica sobre como melhorar, logo não promove 

aprendizagens (é necessário dizer o que fazer para melhorar); os ciclos do 

feedback (depois do feedback inicial, o professor deve verificar se teve o efeito 

pretendido); a direção do feedback (a maior parte dos feedbacks é individual, no 

entanto, se são frequentes os erros comuns, pode-se dirigir o feedback para toda 

a turma); a  pertinência do feedback (o feedback emitido imediatamente à 

execução potencia a sua eficácia e, em alguns casos o feedback pode ser 

emitido durante a execução, permitindo corrigir as tentativas); e a relação com a 

informação (o conteúdo transmitido na apresentação da tarefa deve ser replicado 

nos feedbacks, ou seja, reforçar a informação inicial).  

No EP, em todas as aulas, tentava sempre emitir feedback aos alunos, 

embora mais a uns do que outros. Esta foi uma questão que me fez pensar 

muitas vezes na dificuldade que o professor tem de conseguir observar tudo e 

poder dar feedback aos alunos, pois uma coisa é a turma toda estar a cometer 

o mesmo erro e aí o feedback é para o grupo, mas quando os alunos cometem 

erros diferentes em certas habilidades motoras, o professor tem que dar um 

feedback individual e nem sempre é fácil atender a todos os alunos. No EP 

tentava não dar feedbacks prescritivos, mas em alguns casos, como por 

exemplo, no badminton onde as técnicas de batimento era o principal enfoque, 

o feedback tinha de ser prescritivo para que os alunos percebessem a técnica 

ideal para cada batimento. Mas durante todo o EP, o meu feedback era mais 

interrogativo, para poder colocar os alunos a pensar no que teriam de fazer e 

não dizer “tens que fazer assim…ir para ali e não para aí”. O aluno construía a 

sua própria aprendizagem, através da descoberta, ao ser questionado e 

encontrando respostas para resolver os problemas que encontra.  

 

4.1.3.5. A demonstração  
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O  uso associado de diferentes estratégias instrucionais, nomeadamente 

na apresentação de tarefas motoras, em conformidade com a natureza 

específica das habilidades de aprendizagem e o nível de desempenho dos 

praticantes, é particularmente eficaz (Rosado e Mesquita, 2011).  

A demostração possibilita por parte dos alunos ver o movimento a efetuar, 

sendo um excelente meio para fornecer a imagem motora (como fazer). De 

acordo com Kwak (2005), os alunos que usufruem de explicações verbais e 

demostrações completas, acompanhadas de palavras-chave, são mais eficazes 

na execução de uma habilidade, apresentando melhores caraterísticas técnicas 

de execução e recordando melhor a informação recolhida. Rink (1994), diz que 

a demostração em parceria com a exposição, no âmbito das atividades 

desportivas assume um papel fundamental, na medida em que possibilita a 

visualização por parte do praticante do movimento a efetuar.  

No entanto, é importante que a demonstração seja planeada e que o 

executante seja um modelo eficaz, que dê uma ideia global correta das 

componentes críticas da tarefa motora (Rosado e Mesquita, 2011). Para que a 

demonstração seja eficaz, o professor deve atender à posição e distância dos 

observadores, ou seja, pode ser necessário a observação de diferentes 

perspetivas e/ou distâncias, mas mais importante é que todos consigam ver. O 

professor, também deverá repetir as demostrações tantas vezes quanto 

necessário, e utilizar sempre que possível, alunos para demonstrar, este tem um 

efeito de modelação comportamental (Rosado e Mesquita, 2011) e liberta o 

professor para a focalização da atenção dos alunos nos aspetos mais 

importantes, através de informação verbal . A demonstração por partes pode-se 

justificar em alguns casos, no entanto, a demonstração deve ser global e com as 

condições onde estará o praticante Kwak (2005). O professor deve considerar a 

utilização de meios audiovisuais, demonstrar os erros e utilizar informação verbal 

a preceder a demonstração, que serve para orientar a atenção para aspetos 

críticos, e por último, deve verificar o grau de compreensão dos alunos.  
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4.1.3.6. Palavras-Chave e Questionamento  
 

O suporte verbal que acompanha a demonstração interfere na qualidade 

da demonstração e, consequentemente, nos ganhos de aprendizagem. De 

acordo com Landin (1994), o recurso a uma ou duas palavras-chave tem a 

finalidade de focar atenção nos aspetos críticos da tarefa. A utilização de 

palavras-chave, tanto no domínio da pedagogia como da aprendizagem motora, 

contribui para aumentar a eficácia  (Rink, 1994).  

Durante o EP, as palavras-chave eram sempre utilizadas em todas as 

situações de aprendizagem, e em todas as modalidades. Nas modalidades de 

ginástica de solo e badminton, o uso das palavras-chave foi preponderante para 

a execução das habilidades motoras, pois a técnica está muito ligada à 

performance e os alunos ao associarem as palavras-chave ao movimento que 

tinham que realizar facilitavam o seu desempenho. Por exemplo, em badminton, 

na técnica de batimento “clear”, alguns alunos durante as situações de 

aprendizagem, autonomamente, repetiam as palavras-chaves utilizadas por mim 

na demonstração (“bate no volante ponto mais alto; envia o volante o mais alto 

e longe possível para o fundo do campo”). No caso da ginástica de solo, onde 

os alunos trabalhavam a pares, as palavras-chave também foram cruciais, pois 

os alunos tinham que as repetir uns aos outros, e iam memorizando o que tinham 

de fazer, para que certa habilidade fosse realizada da melhor forma.   

Outra forma de melhorar o processo de aprendizagem foi o uso do 

questionamento, pois a otimização dos momentos de instrução passa pela 

utilização regular do questionamento (Rosado e Mesquita, 2011). Após a 

apresentação de tarefas motoras é, muitas vezes, necessário verificar o grau de 

compreensão da informação transmitida e, para tal, o professor pode fazer uso 

do mesmo. A utilização do questionamento permite, entre outros aspetos, 

verificar o grau de conhecimento que os alunos têm da informação transmitida, 

desenvolver a capacidade de reflexão, realizar o controlo de aspetos de caráter 

organizativo, aumentar a frequência de interações entre o professor e o aluno, 

melhorar a motivação e o clima, a instrução, a gestão e a disciplina nos diversos 
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contextos educativos (Vacca, 2006). Se entendermos que o aluno é um 

construtor ativo das próprias aprendizagens, que não basta fazer ou saber fazer, 

é preciso compreender como fazer, o questionamento é uma estratégia que 

estimula a descoberta guiada para que o aluno perceba como fazer, porque fazer 

e quando fazer.    

Existe alguns aspetos a contemplar no questionamento, por exemplo, 

fazer perguntas significativas e interessantes ajustadas aos objetivos e 

interesses dos alunos, colocar questões simples e aumentar gradualmente a 

complexidade, colocar questões percetíveis por todo o grupo onde todos devem 

estar aptos a responder, formular a pergunta antes de nomear o inquirido, 

garantindo a atenção de todos, fazer uma pausa entre a emissão da questão e 

a nomeação do respondente, dar tempo para responder, reformular novas 

palavras se não entenderam, deixar claro que não faz mal errar, distribuir 

questões por todo o grupo e elogiar as respostas corretas e as incorretas  

(Siedentop, 1991). 

O questionamento pode ser uma estratégia instrucional decisiva para o 

desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu crescimento pessoal e 

crescimento do grupo de trabalho, promovendo a participação ativa dos alunos, 

a sua motivação e capacidade de interpretação dos contextos de prática (Rosado 

e Mesquita, 2011). 

 

 

 

4.1.4. Avaliação 
 

Quando falamos da avaliação, com uma breve pesquisa, é possível 

perceber que Tyler (1949) foi um dos primeiros intervenientes na avaliação 

educacional, encarando a avaliação como a comparação constante entre os 

resultados dos alunos e os objetivos previamente definidos. Com efeito, a 
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avaliação pode ser entendida como o processo de determinar a extensão com 

que os objetivos educacionais se concretizam.  

A avaliação pode ser encarada como uma operação sistemática que 

assinala em que medida o processo alcança os objetivos, pelo confronto entre 

as metas fixadas e as alcançadas. Interessa, particularmente, a avaliação das 

aprendizagens, dos processos e produtos, dos métodos, meios e materiais 

usados e dos resultados obtidos pelos alunos. 

Guba e Lincoln (1981) consideram que a avaliação resulta de uma 

combinação entre uma descrição e um julgamento, ou seja, uma recolha de 

informação e um juízo de valor, muitas vezes com o sentido de conduzir a uma 

tomada de decisão (Miras e Solé, 1992). Na realidade, trata-se de um trabalho 

de discriminar e catalogar informação e de tomar decisões, com base em 

critérios explícitos e implícitos. Entende-se, hoje, que a avaliação é uma 

atividade subjetiva, envolvendo, mais do que medir, a atribuição de um valor de 

acordo com critérios associados a problemas técnicos e éticos (Rosado e Silva, 

2010). 

Na escola, a avaliação tem como funções, preparar, acompanhar e 

encerrar o processo de ensino aprendizagem, permitindo-nos analisar 

cuidadosamente as aprendizagens conseguidas face às planeadas e tendo 

como função informar os professores e alunos sobre os objetivos atingidos e não 

atingidos.  Neste processo, a avaliação pode, no meu entendimento, ter algumas 

vantagens, tais como, a motivação dos alunos, informação dos alunos sobre o 

seu desempenho/atitudes, identificação de dificuldades associadas ao ensino e 

aprendizagem, tanto no desempenho dos alunos, como do professor e, para 

além disso, serve de base para a classificação dos alunos. 

Relativamente à frequência e regularidade da avaliação, fala-se da 

avaliação contínua e avaliação pontual, sendo a avaliação contínua vista como 

acompanhamento do processo de ensino aprendizagem de forma regular  

(Rosado e Silva, 2010). Na realidade, embora possam existir momentos pontuais 

de avaliação, esta está sempre presente no processo de ensino, na medida em 
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que não podemos deixar de nos questionarmos permanentemente acerca do 

valor daquilo que fazemos (Guba e Lincoln, 1981). A avaliação pontual 

corresponde a uma avaliação isolada, podendo coincidir ou não com a avaliação 

final, sendo que as avaliações pontuais frequentes, regularmente organizadas, 

podem traduzir uma verdadeira avaliação contínua5.  Também podemos ter dois 

níveis de explicitação da avaliação, a avaliação explícita que é uma situação de 

avaliação formal e reconhecida pelos sujeitos, por outro lado, a avaliação 

implícita que envolve uma avaliação de caráter informal para quem é avaliado, 

não sendo este um momento claramente definido como de avaliação, nem 

discriminados os sujeitos que são objeto dessa avaliação (Miras e Solé, 1992). 

Segundo Barbier (1993), na avaliação explícita, ou instituída, os critérios de 

avaliação são explícitos, enquanto que na avaliação implícita, os critérios não 

são evidentes e os juízos de valor também não são explicitados.   

Podemos ainda atender à avaliação quanto à norma e ao critério. À norma 

é quando os desempenhos dos avaliados são comparados com uma média. Ou 

seja, os alunos são comparados entre si por relação a uma norma e, sendo a 

avaliação orientada por um conjunto de regras comuns, considera-se a 

existência de um aluno médio, tendo em conta se os outros aprendem mais ou 

menos em relação ao primeiro (Rosado e Silva, 2010).  

No que diz respeito ao critério, o padrão de referência ou de comparação 

é um critério e não uma norma, ou seja, é avaliado o conhecimento do aluno em 

relação a critérios pré-estabelecidos constituídos pelos objetivos de ensino, sem 

que seja feita, necessariamente, comparação entre alunos6. Daqui ressalta a 

pergunta, mas o que são os critérios? Os critérios são elementos que permitem 

ao indivíduo verificar se realizou corretamente a tarefa proposta e se o produto 

da sua atividade está de acordo com aquilo que deveria obter (Pacheco, 2002).  

                                                                 
5 Textos de apoio da unidade curricular Didática Geral do Desporto, do 2º Ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, FADEUP. 
6 Textos de apoio da unidade curricular Didática Geral do Desporto, do 2º Ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, FADEUP. 
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No EP, a avaliação foi uma das tarefas que sempre me instigou à reflexão 

e ainda hoje me deixa pensativo sobre a forma como o aluno é avaliado. Este 

confronto começa desde logo pela avaliação diagnóstica, que por vezes é mal 

estruturada, resultando numa definição de objetivos para aprendizagem, em 

parte descontextualizados, principalmente, porque existe uma mera reprodução 

do que está nos programas nacionais e um desconhecimento do verdadeiro nível 

das turmas. Também na avaliação sumativa algumas das dificuldades prendem-

se com a falta de coerência entre o que se objetiva para a aprendizagem e o que 

se avalia, ou pelo excesso de conteúdos avaliar. Na realidade, por vezes, sentia 

que eram tantos os conteúdos a observar que só através de filmagem, analisada 

fora do contexto de aula, conseguia ser justo na avaliação de todos os alunos. 

Um destes casos aconteceu na avaliação sumativa na turma partilhada, em que 

a professora responsável pela turma não interferia no processo de ensino 

durante as nossas aulas, mas para a avaliação sumativa definiu critérios que não 

se ajustavam ao trabalho realizado. Por exemplo, no ensino dos desportos 

coletivos (concretamente, no Andebol), decidimos lecionar a modalidade sobre 

o entendimento do jogo e não meramente a técnica em si, utilizando o modelo 

Teaching Games for Understanding7, mas a avaliação dos alunos foi realizada 

de forma tecnicista e na minha opinião sem coerência. Embora estes e outros 

assuntos fossem debatidos com a professora responsável pela turma, pouco 

mudava, e nós apenas tínhamos de cumprir com o definido mesmo sem 

concordar. Por reconhecer a importância desta tarefa para o processo de ensino, 

mas também os dilemas inerentes a esta tarefa para o meu desenvolvimento 

profissional, nos tópicos seguintes aprofundo um pouco mais este tema, tendo 

em conta a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa.  

 

                                                                 
7 Teaching Games for Understanding: O modelo Teaching Games for Understanding (TGfU) foi 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, para aproveitar o 

desejo inerente das crianças em querer jogar. Bunker e Thorpe (1982) desenvolveu o TGfU em torno do 
conceito de ensinar as crianças, através do jogo. 
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4.1.4.1. Avaliação Diagnóstica (AD) 

 

A AD averigua se os alunos possuem os conhecimentos e aptidões para 

poderem iniciar novas aprendizagens. A AD não ocorre em momentos temporais 

determinados, podendo realizar-se no início do ano (muitas vezes sob a forma 

de um período de avaliação inicial), no início de uma unidade de ensino e sempre 

que se pretende introduzir uma nova aprendizagem8.  

A AD permite identificar problemas, no início de novas aprendizagens, 

servindo de base para decisões posteriores, através de uma adequação do 

ensino às caraterísticas dos alunos. Esta verifica se o aluno possui as 

aprendizagens anteriores necessárias para que novas aprendizagens tenham 

lugar (avaliação dos pré-requisitos) e também se os alunos já têm 

conhecimentos da matéria que o professor vai ensinar.  

Na realidade, a AD deve dar indicações que permitam prever a evolução 

de um objeto avaliado, fornecendo informação de orientação do processo 

formativo (Rosado e Silva, 2010). A avaliação inicial, por exemplo, deverá 

determinar os objetivos formativos em função de uma predição do que é possível 

aprender.  Na medida em que essa recolha de informação serve os propósitos 

de orientação e regulação do processo de ensino-aprendizagem, esta deve ser 

entendida como eminentemente formativa (Rosado e Silva, 2010), devendo 

responder a duas questões: Que aprendizagens servem de base às que vamos 

ensinar? Que aprendizagens, das que vamos ensinar, já foram adquiridas pelos 

alunos? 

A AD não se deve confundir com avaliação inicial, embora as avaliações 

iniciais sejam avaliações de diagnóstico, na realidade, nenhuma das formas de 

avaliação pode ser confundida com os momentos em que se realiza, embora se 

utilizem, dominantemente, nesses momentos. 

                                                                 
8 Textos de apoio da unidade curricular Didática Geral do Desporto, do 2º Ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, FADEUP. 
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No EP, a AD foi realizada sempre através de critérios pré-estabelecidos, 

no início com a ajuda do PC, pois a sua experiência ditou logo à partida uma 

conversa que nunca mais me esqueço, pois eu tinha muitos critérios a observar 

e ele disse-me “mais vale observar poucos e bem do que querer observar tudo 

e mal”.  

 

4.1.4.2. Avaliação Formativa (AF) 
 

A AF é a modalidade de avaliação que acompanha permanentemente o 

processo de ensino-aprendizagem, sendo fundamental para a qualidade da 

aprendizagem (Cardinet, 1993; Lemos et al., 1993). A AF, ao apreciar o modo 

como decorre o processo de ensino-aprendizagem, permite, ainda, na opinião 

de Scriven (1967), que o professor adapte as suas tarefas de aprendizagem, 

introduzindo alterações que possibilitem uma maior adequação das mesmas. 

Não se trata, no entanto, de uma avaliação simplesmente informal e permanente; 

a sua planificação deve permitir a existência de momentos organizados de 

avaliação formativa, devendo planear-se momentos para averiguar os resultados 

obtidos, recolhendo informações com regularidade acerca do processo de 

aprendizagem (Rosado e Silva, 2010). 

A AF deve  permanecer ao longo da aprendizagem e ser educativa, visto 

constituir ela própria uma atividade de aprendizagem; ser dinâmica porque 

fornece um feedback relativo a objetivos pedagógicos específicos; ser 

discriminatória, na medida em que identifica problemas de aprendizagem e 

porque avalia pequenas partes homogéneas de matéria; ser transparente, 

quando a todo o momento os alunos sabem o que se espera deles; ser 

individualizadora, porque respeita o ritmo de aprendizagem e exigie, com uma 

programação bem definida do currículo (Viallet e Maisonneuve., 1990). 

A AF visa, desta forma, regular o processo de ensino-aprendizagem, 

detetando e identificando metodologias de ensino mal-adaptadas ou dificuldades 

de aprendizagem nos alunos (Rosado e Silva, 2010). 
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Em situação de avaliação formativa, os alunos devem responder sem se 

confrontarem com a ameaça da classificação e sem os elevados níveis de stress 

e ansiedade associados a essas situações, para que a confiança dos alunos não 

seja minada e se crie o clima de intimidade necessário para que mostrem as 

suas dificuldades e aceitem o erro, evitando estratégias de ocultação das 

dificuldades. 

 A AF concretiza-se com duas formas de regularidade: contínua e pontual, 

intercalar e final, todas fundamentais na sua concretização (Rosado e Silva, 

2010). 

 

4.1.4.3. Avaliação Sumativa (AS) 
 

A AS fornece um resumo da informação disponível e procede a um 

balanço de resultados no final de um segmento extenso de ensino (Rosado e 

Silva, 2010). Ao estar mais distante no tempo relativamente ao momento em que 

as aprendizagens ocorrerem, permite avaliar a retenção dos objetivos mais 

importantes e verificar a capacidade de transferência de conhecimentos para 

situações novas9. 

Na AS deve ser realizada uma escolha criteriosa de objetivos relevantes, 

de acordo com critérios de representatividade e de importância, de modo a obter 

uma visão de síntese do processo de aprendizagem. Tratando-se de um juízo 

global e de síntese, uma ênfase particular deve ser atribuída à avaliação dos 

objetivos curriculares mínimos, quer definidos nos programas nacionais quer no 

âmbito das escolas (Rosado e Silva, 2010).  

A AS é a modalidade de avaliação que melhor possibilita uma decisão 

relativamente à progressão ou à retenção do aluno pois, compara resultados 

globais, permitindo verificar a progressão de um aluno face a um conjunto lato 

de objetivos previamente definidos (Scriven, 1967).  

                                                                 
9 Textos de apoio da unidade curricular Didática Geral do Desporto, do 2º Ciclo em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário, FADEUP. 
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A AS pode ser facilmente utilizada como um instrumento de certificação 

social, pois o aluno pode ser classificado como bom ou mau aluno dependendo 

da classificação obtida (Viallet e Maisonneuve., 1990). Ao classificar atribui-se 

um mérito relativo ao aluno, permitindo promover os alunos no sistema escolar 

e social na medida em que é possível ordená-los segundo níveis de competência 

social (Rosado e Silva, 2010). 

Em suma, a avaliação sumativa compara resultados globais, não tem 

relação com um período temporal e incide sobre um vasto conjunto de objetivos 

e, tendo por base uma seleção criteriosa de objetivos relevantes e uma 

representatividade de vários conteúdos, presta-se à classificação, mas a sua 

finalidade é informar e não classificar.   

No EP, a avaliação sumativa foi sempre realizada no final da UD e, como 

no meu entender a avaliação é continua e não pontual, ou seja, no dia da 

avaliação sumativa o professor já deverá ter uma noção da nota que irá atribuir. 

Pois a avaliação formativa fornece dados ao professor para que o mesmo tenha 

a tarefa mais facilitada no dia da avaliação sumativa. O professor não deverá 

avaliar o aluno apenas por aquela aula, mas sim pelo seu conjunto e pela sua 

evolução.  

  

4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, “esta área engloba todas as 

atividades não letivas realizadas pelo estudante-estagiário, tendo em vista a sua 

integração na comunidade escolar e que, simultaneamente, contribuam para um 

conhecimento do meio regional e local (…)” e tem por objetivo “contribuir para a 

promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação 

Física na escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação 

Física, através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora” (p. 6). Por esse motivo, este subcapítulo engloba as atividades e 

experiências vivenciadas alem contexto das aulas, que considerei serem as mais 

relevantes na construção e desenvolvimento da minha identidade profissional, 
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como o Desporto Escolar (DE), as atividades organizadas e o papel do Diretor 

de Turma (DT) na escola.  

 

4.2.2. O Desporto Escolar (DE) 

 

O DE visa promover o acesso à prática desportiva regular de qualidade, 

com o objetivo de contribuir para a promoção do sucesso escolar dos alunos, de 

estilos de vida saudáveis e de valores e princípios associados a uma cidadania 

ativa10, cumprindo o compromisso com o que se consagra no artigo 79 da 

Constituição da República Portuguesa: “todos têm direito à cultura física e ao 

desporto”. A atividade desportiva desenvolvida ao nível do DE põe em jogo 

potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento 

global dos jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos 

saudáveis, competências sociais e valores morais, de entre os quais se 

destacam: responsabilidade; espírito de equipa; disciplina; tolerância; 

perseverança; humanismo; verdade; respeito; solidariedade e dedicação11.  

Tal como descreve o Programa do Desporto Escolar 2013-2017512, “O 

Desporto Escolar revela-se de extrema importância nos agrupamentos de 

escolas e escolas não agrupadas, tornando mais "rica" a sua oferta educativa, 

sendo para muitos alunos a única oportunidade de acesso à prática desportiva 

formal, não formal e informal” (p.6). 

No EP, a escola cooperante dispunha de algumas modalidades associadas 

ao DE, como o badminton, o ténis de mesa, a ginástica acrobática e o atletismo. 

Deste conjunto de modalidades, o PC deu-nos a oportunidade de escolher a 

                                                                 
10 Direção Geral da Educação. Consult. 12 julho 2017, disponível em 

http://www.dge.mec.pt/desporto-escolar.  

11 Desporto Escolar. Consult. 26 junho 2017, disponível em 

http://www.desportoescolar.dge.mec.pt/visao-missao-e-valores. 

12 Programa do Desporto Escolar 2013-2017. Consult. 26 junho 2017, disponível em 

http://www.desportoescolar.dge.mec.pt/sites/default/files/Programa%20do%20Desporto%20Esc

olar%202013_2017_3.pdf 

http://www.dge.mec.pt/desporto-escolar
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opção que mais gostássemos, para acompanhar durante o ano letivo. No meu 

caso, a escolha recaiu no ténis de mesa, pois, era uma modalidade que 

conhecia, pelo facto de o ter praticado durante muitos anos, mas não como 

federado. Tinha um gosto especial por esta modalidade, mas tal não amenizou 

as dificuldades que iria encontrar, uma vez que sabia jogar Ténis de mesa, 

dominava as regras e estrutura do jogo, mas não sabia dar resposta à pergunta 

- “como se ensina a jogar Ténis de mesa?”. A professora responsável pela 

modalidade no DE também dominava pouco a modalidade, principalmente, 

porque nunca tinha praticado, o que exigiu de ambos um estudo aprofundado 

sobre como se ensinava ténis de mesa (conhecimento pedagógico do conteúdo) 

e muita partilha de conhecimentos para a preparação dos treinos. Estas sessões 

ocorriam duas vezes por semana e tínhamos 10 alunos. Relativamente aos 

torneios realizados durante o ano, não tive a oportunidade de ir a nenhum, pois 

os jogos da equipa de futebol, na qual era treinador (fora da escola), coincidiam 

sempre com os dias dos torneios do DE. 

 Esta foi uma experiência muito gratificante para mim, em primeiro lugar 

pela experiência de lecionar uma modalidade diferente das que lecionei nas 

turmas partilhada e residente; em segundo lugar, porque em termos profissionais 

ganhei mais conhecimentos nesta modalidade o que poderá vir a ser útil 

futuramente; e em terceiro lugar, porque os alunos estavam sempre motivados, 

queriam sempre prolongar as horas dos treino e ficavam entusiasmados quando 

jogavam contra mim, e todo este ambiente deixava-me satisfeito com o nosso 

trabalho, principalmente, por ver os alunos com o sorriso na cara ao realizarem 

as atividades. 

  

 

4.2.3. As atividades organizadas  

 

4.2.3.1. “Meeting de Atletismo” 
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O “Meeting de Atletismo” era uma atividade que já era realizada em anos 

anteriores na escola. Esta atividade não foi proposta pelos EEs, mas sim pelo 

grupo de EF.  

Inicialmente, a atividade ia ser realizada por outros professores de EF, 

mas à última da hora os professores não podiam organizar e o grupo de EF 

incutiu-nos essa responsabilidade. O problema, nesta situação, foi que apenas 

tivemos uma semana para organizar toda a atividade. No entanto, reconheço 

que o PC foi uma ajuda muito importante na organização, principalmente na 

parte burocrática, para realizar pedidos que eram necessários ao diretor da 

escola. 

O “Meeting de Atletismo” foi uma atividade realizada no início do segundo 

período do ano letivo e destinava-se, inicialmente, aos alunos do 3º ciclo do 

agrupamento de escolas. Mas como nesse dia havia uma visita de estudo para 

os 9º anos, a inscrição alargou-se para os alunos do secundário, tendo 

participado no total 78 alunos. As provas que os alunos tinham de realizar eram, 

o salto em comprimento, velocidade 40m, lançamento do peso e 1000m, 

organizadas por escalões e por sexo. 

A organização da atividade foi um trabalho árduo, principalmente, pelo 

tempo limitado que dispúnhamos para realizar tantas tarefas, como a elaboração 

dos cartazes para promover a atividade, as fichas de inscrição, o regulamento 

específico, os dorsais, a organização dos alunos por sexo e escalão para cada 

prova e a preparação das medalhas. Tudo exigiu bastante investimento para que 

fosse preparado ao pormenor, mas no final todo esse trabalho foi recompensado 

pela forma positiva como decorreu a atividade. Os professores do grupo de EF 

reconheceram o excelente trabalho que fizemos, em tão pouco tempo, e deram-

nos os parabéns. 

No final da atividade, foi gratificante ver os participantes satisfeitos com a 

manhã diferente que tiveram e ver alguns alunos serem convidados pelos 

professores responsáveis a entrarem no DE de atletismo. De salientar que no 
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dia da atividade tivemos a ajuda da turma de Desporto da ECTR, que fez um 

ótimo trabalho, e sem eles iria ser difícil realizar a atividade no horário previsto.   

Com a organização desta atividade consegui adquirir conhecimentos em 

aspetos burocráticos, necessários para a organização de atividades desta 

natureza, que poderão a vir a ser úteis para o meu desempenho futuro, como 

professor.    

Quando era aluno, eu próprio gostava de participar em todas as atividades 

que a escola realizava por ser um dia diferente em que não estava sentado e 

fechado dentro da sala de aula, porque estava a realizar algo diferente, que 

realmente gostava. Por isso, penso que estas atividades na escola são 

importantes pela oportunidade dos alunos quebrarem a rotina e saírem das salas 

de aula para realizarem atividades que lhes podem proporcionar bem-estar físico 

e mental e promover a interação com outros agentes. O professor de EF deve 

promover estas atividades associadas ao desporto, para estimular nos alunos a 

prática da atividade física, e preferencialmente a prática desportiva, mas não só. 

Quando as atividades são associadas a outras disciplinas, por exemplo a 

construção de materiais necessários para a atividade noutras disciplinas, os 

alunos adquirem mais conhecimentos. 

4.2.3.2. “Caminhada à Franqueira” 
 

A “Caminhada à Franqueira” foi uma atividade proposta pelo NE e realizada 

no dia 6 de junho de 2017, sendo uma atividade direcionada para todos os alunos 

e professores da ECTR.  

O principal objetivo desta atividade era promover a atividade física como 

forma de adquirir hábitos de vida saudável. Como objetivos específicos, a 

caminhada tinha como propósito incentivar os alunos a realizar atividade física 

fora do contexto escolar, promover a socialização e o convívio entre alunos e 

professores e consciencializar os alunos da importância de hábitos alimentares 

saudáveis.  
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No final da caminhada os alunos tiveram a oportunidade de realizar uma 

aula de zumba, lecionada por um instrutor de zumba de um ginásio local, e ainda 

usufruir de um momento de lazer onde puderam aproveitar para lanchar e 

conhecer melhor o local.  

A organização da atividade começou pela realização do projeto para 

apresentar em conselho pedagógico, afim de ser aprovada ou não. Depois de 

aprovada, o NE começou por elaborar os cartazes para a divulgação da atividade 

e criou as fichas de inscrição, para saber quantos participantes iriam integrar a 

atividade. O próximo passo foi delinear qual o melhor trajeto a realizar para o 

destino e também saber o que seria necessário para a aula de zumba. 

No dia da atividade, os alunos estavam bastante entusiasmados, pois já a 

tinham realizado em anos anteriores e desejavam voltar a repeti-la. Estava uma 

manhã com ótimas condições climatéricas e o percurso em si era um pouco 

difícil, mas todos conseguiram completar a caminhada, mostrando satisfação 

com a conclusão da atividade. O convívio que ocorreu durante a caminhada 

permitiu conhecer outros alunos que não pertenciam às turmas dos EEs e 

também conviver com outros professores de outras áreas de ensino.  A aula de 

zumba foi também uma atividade diferente das que os alunos normalmente 

realizam na escola e foi bem acolhida não só pelos alunos, mas também pelos 

professores.  

 

4.2.4. O papel do diretor de turma (DT) 
 

Em Portugal a figura do DT tem sido colocada no centro do trabalho de 

coordenação pedagógica a desenvolver com os alunos para promover o sucesso 

educativo, tornando-se num líder pedagógico dos seus pares e interligando a 

escola e a família (Favinha et al., 2012). 

A função do DT materializa-se num conjunto de funções, em constante 

relação com os alunos, professores e encarregados de educação. A atuação do 

DT junto dos alunos e encarregados de educação tende, na prática mais comum, 
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a prevalecer sobre a ação junto dos professores que é, contudo, uma dimensão 

crucial deste cargo, que não pode, aliás, ser dissociada das restantes. O DT 

desempenha, junto dos docentes da turma, uma função de coordenação, “das 

atuações de cada um deles no âmbito da respetiva área de docência” (Roldão, 

2007b, p. 3) e de articulação/mediação entre essa ação dos professores e os 

restantes atores envolvidos no processo educativo: os alunos e os encarregados 

de educação. As funções do DT estão, assim, divididas em duas áreas de 

intervenção: a docência e a gestão. O DT é, por um lado, um docente que 

coordena um grupo de docentes e é, simultaneamente, um elemento do sistema 

de gestão da escola a quem cabem responsabilidades na gestão global do 

conselho de turma a que preside. A coordenação que se espera do DT não pode 

dissociar-se de um conjunto de problemas que cabem, propriamente, ao 

desenvolvimento curricular, nomeadamente: “a estruturação das actividades de 

aprendizagem da turma como um todo coerente e adequado às suas 

características e necessidades; a definição de prioridades curriculares 

decorrentes da análise da situação da turma, seu contexto socio-económico e 

cultural e seu percurso escolar anterior; o estabelecimento consensual de um 

perfil de competências necessárias ao aluno que se pretendem desenvolver 

através do conjunto das disciplinas e áreas curriculares; a clarificação de atitudes 

e valores a promover, e por que meios, através do trabalho concertado dos 

diversos docentes, de modo a evitar indesejáveis contradições inter-docentes, 

com que os alunos terão dificuldade em lidar.” (Roldão, 2007b, p. 4 e 5).   

Podemos, assim, resumir as funções do diretor de turma, em quatro 

vertentes: DT/alunos; DT/professores da turma; DT/pais e encarregados de 

educação e DT/tarefas administrativas (Martins, 2011).   

Assim, como refere (Martins, 2011), na vertente DT/alunos, o DT deve 

conhecer o passado escolar dos alunos, conhecer os alunos individualmente, 

bem como a forma como se organizam na turma; identificar os alunos com 

dificuldades, analisar os problemas de inadaptação dos alunos e apresentar 

propostas de solução, identificar necessidades, interesses e hábitos de trabalho 
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com vista a um eficaz envolvimento dos alunos nas tarefas escolares, detetar e 

tentar solucionar atempadamente os problemas entre os alunos ou entre os 

alunos e os professores, manter os alunos informados acerca dos regimes de 

faltas e de avaliação, sensibilizar os alunos para a importância dos cargos de 

delegado e subdelegado e organizar a sua eleição. Na vertente DT/professores, 

o DT deve fornecer aos professores da turma as informações recolhidas sobre 

os alunos e as suas famílias; caraterizar a turma no início do ano com base em 

tratamento estatístico, discutir e definir com os professores estratégias de 

ensino-aprendizagem tendo em conta as caraterísticas da turma, solicitar 

periodicamente informações aos professores sobre o comportamento e 

aproveitamento dos alunos e informá-los sobre os mesmos assuntos, bem como 

sobre a assiduidade dos alunos. Na vertente DT/pais e encarregados de 

educação, o DT deve comunicar o dia e hora de atendimento, preparar e realizar 

as reuniões com os encarregados de educação, informar sobre a assiduidade 

dos seus educandos com a periodicidade prevista na lei, comunicar aos 

encarregados de educação a realização de visitas de estudo, entre outros 

aspetos. Na vertente DT/tarefas administrativas, o DT deve organizar e manter 

atualizado o dossier de direção de turma, registar semanalmente as faltas dos 

alunos, preparar e coordenar as reuniões do conselho de turma e organizar as 

respetivas atas, preparar os conselhos de turma de avaliação e, após as 

mesmas, verificar pautas, fichas biográficas e termos, e ainda coordenar a 

elaboração, implementação e avaliação do projeto curricular de turma.  

No EP, realizei algumas funções acima referenciadas, mais na vertente 

DT/pais e encarregados de educação e na vertente DT/tarefas administrativas, 

pois, nas reuniões com os encarregados de educação a DT da minha turma 

residente fazia questão que estivesse presente sempre que possível e a 

justificação de faltas era da minha responsabilidade, assim como comunicar aos 

encarregados de educação as faltas dos seus educandos. Nos conselhos de 

turma, nunca tive oportunidade de realizar uma ata, mas sempre tive acesso às 

mesmas para saber como se realizava uma ata e o que era importante conter na 
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mesma. Na vertente DT/ alunos, destinada a conhecer melhor os alunos e a 

saber quais as suas dificuldades, era concretizada através do diálogo com a DT, 

que me informava se algum aluno estava com problemas familiares, com 

problemas na escola, e tudo o que correspondesse aos alunos e que a mesma 

considerava importante saber. 

 Na minha opinião o DT deve, acima de tudo, ser um líder e um docente 

experiente que já conheça a comunidade educativa e a comunidade escolar, e 

não um docente que acabe de chegar à escola/agrupamento de escolas, onde 

não conhece os alunos, os outros docentes, não conhece a comunidade 

educativa onde a escola está inserida e também não está familiarizado com a 

cultura da escola.  Por exemplo, eu próprio, sinto que não teria essa capacidade, 

pois a inexperiência neste cargo e como professor, iria trazer grandes 

dificuldades para desempenhar essa função.  

 

 

 

4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

 

Segundo as Normas Orientadoras do EP, esta área tem por objetivo 

“perceber a necessidade do desenvolvimento profissional partindo da reflexão 

acerca das condições e do exercício da atividade, da experiência, da 

investigação e de outros recursos de desenvolvimento profissional. Investigar a 

sua atividade em toda a sua abrangência (criar hábitos de 

investigação/reflexão/ação)”. Por conseguinte, “esta área engloba atividades e 

vivências importantes na construção da competência profissional, numa 

perspetiva do seu desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o 

sentido de pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à 

inovação” (p. 7). 



 

75 
 

Para esse crescimento foram fundamentais as ações de formação na 

FADEUP, onde foram abordados diversos temas importantes para o meu 

desenvolvimento profissional, nomeadamente no que diz respeito à nossa ação 

na escola.  

Uma das tarefas iniciais, que contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional, foi a elaboração do Projeto de Formação Individual (PFI), no qual 

registei os meus objetivos para este ano de estágio, assim como, as minhas 

estratégias, dificuldades, recursos e ainda estratégias de controlo dos meus 

objetivos. Este documento facilitou, em muito, a minha reflexão acerca do meu 

processo formativo e para a última tarefa de todo este percurso no estágio, a 

realização do Relatório de Estágio (RE), sendo o relato das experiências vividas 

que o torna tão único. 

 No que diz respeito à reflexão, durante o EP, fui confrontado com uma 

série de questões e problemas que me levaram a refletir sobre a minha prática 

pedagógica e a procurar soluções para os problemas emergentes. De acordo 

com Shulman (1987, 1989), a reflexão é o processo pelo qual o professor 

apreende a experiência, em retrospetiva, analisa o ensino e a aprendizagem, 

reconstrói os conhecimentos, os sentimentos e as ações, não sendo uma mera 

disposição ou conjunto de estratégias. Para  Zeichner (1993), a reflexão não é 

um conjunto de técnicas que possam ser empacotadas e ensinadas aos 

professores, não consiste num conjunto de passos ou procedimentos 

específicos, ser reflexivo é uma maneira de ser professor. Neste processo 

reflexivo, pode-se distinguir a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a 

reflexão sobre a reflexão na ação (Schön, 1991). De acordo com Schön (1991) 

na reflexão na ação (que pode ser sem palavras), o professor surpreende-se 

com o que o aluno faz ou diz e reflete sobre o que o aluno fez ou disse, 

procurando reformular o seu modo de ver o problema e colocando questões ao 

aluno e a si próprio de forma a testar a hipótese que formulou sobre a sua forma 

de pensar. Na reflexão sobre a ação, o autor afirma que é ao refletir sobre a ação 

que se consciencializa o conhecimento adquirido ao longo da vida e se procuram 
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crenças erróneas e se reformula o pensamento. Já a reflexão sobre a reflexão 

na ação, é fundamental para desenvolvimento do conhecimento profissional do 

professor. Trata-se de olhar retrospetivamente para a ação e refletir sobre o 

momento da reflexão na ação, ou seja, sobre o que aconteceu, o que o 

profissional observou, que significado atribui e que outros significados podem 

atribuir ao que aconteceu (Schön, 1992). Por exemplo, o  professor ao envolver-

se em projetos de investigação-ação sobre a prática numa abordagem reflexiva, 

está a refletir sobre a sua prática, aumentando o seu conhecimento profissional 

à medida que se consegue explicitar diferentes aspetos do seu conhecimento 

adquirido ao longo da vida (Oliveira e Serrazina, 2002). 

 No EP, este processo reflexivo era concretizado através das reflexões das 

aulas lecionadas e também das reflexões da UD. As reflexões, principalmente, 

sobre as aulas, eram no início do estágio muito centradas na descrição dos 

exercícios e dos acontecimentos das aulas, mas com a ajuda do PC e da PO, as 

reflexões passaram a ser centradas na minha intervenção e nas decisões 

tomadas para o processo de ensino-aprendizagem, bem como nas respostas 

dos alunos. As reflexões realizadas foram importantes no sentido de não cometer 

os mesmos erros, no planeamento (UD e PDA) e na lecionação da aula em si.  

Neste ano de estágio aprendi muito e, para além de me considerar uma 

pessoa mais rica em termos de conhecimentos, sinto-me também mais rica pela 

oportunidade de partilhar e trocar experiências com os meus alunos e com outros 

professores mais experientes, que se mostraram sempre disponíveis para me 

ajudar a crescer. Neste processo, percebi que os professores têm estratégias 

diferentes, mas o objetivo é o mesmo: ensinar o melhor aos alunos. Todo o meu 

estágio foi enriquecedor para a minha aprendizagem, pois além de desempenhar 

a função de professor, fui, simultaneamente estudante, sempre disponível a 

adquirir novos saberes e a reconstruir saberes, principalmente, pela experiência 

de tentativa e erro. Como todos os estudantes cometi erros pela inexperiência, 

mas tenho consciência de que aprendi muito com eles, sendo este um 

mecanismo que me obrigava a crescer, como futuro professor.  
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Outra tarefa importante para o meu crescimento, enquanto docente, foi 

realizar o estudo de investigação. Principalmente, porque partindo de um 

problema da prática pedagógica na minha turma (motivação dos alunos), senti  

necessidade de alargar este estudo a outras turmas do agrupamento, pelo 

interesse de refletir e pensar a atuação docente num todo que é a escola, ou 

melhor, a lecionação da Educação Física na escola.  Por conseguinte, 

seguidamente apresento o estudo efetuado neste ano de estágio, focado na 

motivação dos alunos para as aulas de EF.
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5. Motivação dos alunos para a prática das aulas de Educação Física: 

um estudo comparativo entre alunos do 2º e 3º ciclo. 

 

5.1. Resumo 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores motivacionais dos 

alunos para a prática das aulas de Educação Física, tendo em conta: 1) os ciclos 

de ensino (2º e 3º ciclo); 2) o sexo; 3) a prática desportiva; e 4) a experiência do 

professor (professor estagiário ou professor experiente). Participaram no estudo 

127 alunos de um agrupamento de escolas do distrito de Braga. Para a recolha 

de dados, utilizou-se um questionário adaptado de Goudas, Biddle e Fox (1994), 

acerca da teoria da autodeterminação. A análise de dados foi efetuada através 

da estatística descritiva e inferencial, recorrendo ao t-teste (Student). Os 

resultados referem que os alunos do 2º ciclo apresentam uma maior motivação 

intrínseca comparados com os alunos do 3º ciclo, o sexo masculino apresenta 

maior motivação intrínseca do que o sexo feminino, os alunos que praticam 

desporto fora da escola apresentam maior motivação intrínseca e os alunos com 

professor experiente apresentam também maior motivação intrínseca. Em 

conclusão, podemos afirmar que a motivação intrínseca e identificada são as 

mais preponderantes para a realização das aulas de Educação Física. 

  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVAÇÃO, TEORIA DE 

AUTODETERMINAÇÃO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 

5.2.  Abstract  

 

The present study had as objective to analyze the motivational factors of 

the students for the practice of the classes of Physical Education, taking into 

account: 1) teaching cycles (2nd and 3rd cycle); 2) the gender; 3) sports practice; 

and 4) the experience of the teacher (trainee teacher or experienced teacher). A 

total of 127 students from a cluster of schools in the district of Braga participated 

in the study. For the data collection was used an adapted questionnaire of 

Goudas, Biddle and Fox (1994), about self-determination theory. The data 

analysis was performed through descriptive and inferential statistics, using t-test 

(Student). The results show that students in the 2nd cycle have a higher intrinsic 

motivation compared to students in the 3rd cycle, the male has a higher intrinsic 

motivation than the female, the students who practice sports outside the school 

have greater intrinsic motivation and the students with experienced teachers also 

present greater intrinsic motivation. In conclusion, it can be affirmed that the 

intrinsic and identified motivation are the most preponderant for the 

accomplishment of the classes of Physical Education. 

 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION, MOTIVATON, SELF -

DETERMINATION THEORY. 

 

 

 

5.3.  Introdução 
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Atualmente, os adolescentes vivem num mundo repleto de tecnologias 

que os fascinam, sendo quem melhor se adaptou do seu recurso. Na verdade, 

estes meios tecnológicos são os fatores que mais atraem os jovens para o seu 

dia-a-dia, tanto para a diversão, como para a sua formação.  Segundo Santos et 

al. (2014) a escola necessita verificar sua própria capacidade de se adequar aos 

atuais contextos tecnológicos, aos novos processos e às próprias mudanças na 

relação professor-aluno. Este, é mais um desafio que se coloca aos professores, 

nomeadamente aos professores de Educação Física, onde as aulas não 

oferecem os mesmos atrativos, e na maioria dos casos gera certos desinteresses 

e falta de motivação. Segundo (Chang et al., 2016)  para que este desinteresse 

seja atenuado, é importante oferecer escolhas e dar autonomia aos alunos nas 

aulas de EF e a mudança da instrução por parte do professor pode resultar em 

respostas positivas dos alunos. Sob a abordagem da motivação do aluno, Amado 

et al. (2016) apontam que a forma como o professor organiza as sessões,  

envolve os alunos na tomada de decisões, fornece alternativas de execução, 

reconhece os sentimentos dos alunos e fornece feedback de qualidade, são 

aspetos que têm importantes implicações motivacionais .  

De forma geral, as tarefas e atividades proporcionadas no ambiente 

escolar estão relacionadas com processos cognitivos, como a capacidade de 

atenção, concentração, processamento de informações, raciocínio e resolução 

de problemas. Bzuneck (2002) afirma que devido a estas caraterísticas 

cognitivas, aplicar conceitos gerais sobre motivação humana no ambiente 

escolar não seria muito apropriado sem a consideração das singularidades deste 

ambiente. 

Segundo Gouveia (2007), a motivação pode ser o principal fator a 

influenciar o comportamento de uma pessoa no processo ensino-aprendizagem, 

pois ela influi, com muita propriedade, em todos os tipos de comportamentos, 

permitindo um maior envolvimento ou uma simples participação em atividades 

que se relacionem com a aprendizagem, o desempenho e a atenção. O mesmo 

autor afirma que a motivação na compreensão da aprendizagem e do 
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desempenho de habilidades motoras, tem um papel importante na iniciação, 

manutenção e intensidade do comportamento. Este diz ainda que, sem a 

presença de motivação nas aulas de EF, os alunos não exercerão as atividades 

ou então, executarão as tarefas propostas. 

Assim, no presente estudo, pretende-se identificar os níveis motivacionais 

dos alunos do ensino básico para práticas de aulas de Educação Física,  

considerando vários fatores, o sexo, o ciclo de ensino, a prática desportiva fora 

do âmbito das aulas de EF, e a experiência do professor (professor experiente e 

professor estagiário). 

 

5.4.  Enquadramento teórico 

5.4.1. Motivação 
 

A palavra motivação provém do latim movere, mover. De acordo com o 

dicionário de língua portuguesa, é o ato de motivar, de despertar o interesse para 

algo e é o conjunto de fatores que determinam a conduta de alguém, processo 

este que desencadeia uma atividade consciente.  

Uma definição geral do termo permite considerar a motivação como o 

impulso suscitado por algum fator, podendo esse impulso ser provocado por 

fatores externos ou internos. Ao explorar o conceito, os teóricos fazem uma 

distinção entre motivação intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca refere-

se à realização de uma atividade para o prazer e satisfação derivada dela, 

enquanto a motivação extrínseca se refere a empregar numa atividade como um 

meio para um fim (Deci e Ryan, 2000). Quando intrinsecamente motivado, uma 

pessoa é movida a atuar para a diversão ou o desafio envolvido, em vez de 

causar impulsos, pressões ou recompensas externas, que é o caso da motivação 

extrínseca. A motivação extrínseca, contrasta, portanto, com a motivação 

intrínseca, pelo gozo da própria atividade. No entanto, ao contrário de algumas 

perspetivas que vêm o comportamento extrinsecamente motivado como 

invariavelmente não autónomo, a teoria da autodeterminação (TAD) propõe que 
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a motivação extrínseca pode variar muito no grau em que é autónoma (Deci e 

Ryan, 2000). 

No contexto escolar, a motivação é um fator extremamente importante 

para que ocorra aprendizagem, pois quando motivados os alunos empenham-se 

mais nas atividades e na assimilação dos conteúdos curriculares das disciplinas 

(Bo et al., 2010; Cox et al., 2008; Ntoumanis, 2001; Santos et al., 2014). O aluno 

deve querer ir para a escola de forma voluntária e não por obrigação e, para isso, 

a escola deve ser um espaço onde os alunos se sintam motivados e não apenas 

um local onde recebem informação.   

De acordo com Santos et al. (2014), quando se fala em motivação 

relacionada com a aprendizagem, o professor é a peça principal para que isso 

ocorra da melhor forma, uma vez que este interfere diretamente no processo, 

seja através da metodologia que utiliza para lecionar os conteúdos, seja com o 

estímulo/ recompensa fornecida ao aluno se este conseguir completar uma 

determinada tarefa. Assim, o professor deve pensar durante o planeamento e 

durante todo o processo, como ensinar e qual a melhor estratégia para tornar 

propícia a aprendizagem dos mais diversos conteúdos. 

Para Bzuneck (2002), a motivação é o que impulsiona uma pessoa para 

realizar uma determinada ação ou mudar uma determinada conduta. Logo,  

relacionando esse conceito para dentro da sala de aula, a motivação dos alunos 

pode ser o reflexo da proposta, metodologia ou estratégia utilizada pelo 

professor, para impulsionar ou estimular a aprendizagem do aluno (Santos et al., 

2014). 

De seguida, a TAD será o objeto de aprofundamento, para percebermos 

os diferentes tipos de motivação.   

 

5.4.2. Teoria da Autodeterminação (TAD) 
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A Teoria da Autodeterminação (TAD) foi desenvolvida e divulgada por 

Deci, Ryan e seus colaboradores, na obra Intrinsic motivation and self-

determination in human behavior (1985).  

A TAD Deci e Ryan (1985),  distingue diferentes tipos de motivação com 

base nas diferentes razões ou metas que dão origem a uma ação. A distinção 

mais básica é entre motivação intrínseca, que se refere a fazer algo porque é 

inerentemente interessante ou agradável, e a motivação extrínseca, que se 

refere a fazer algo porque leva a um resultado separável. A qualidade da 

experiência e do desempenho pode ser muito diferente quando o 

comportamento é por razões intrínsecas ou extrínsecas. Um dos propósitos da 

TAD é conferir a distinção clássica entre motivação intrínseca e extrínseca e 

resumir as diferenças funcionais desses dois tipos gerais de motivação (Deci e 

Ryan, 2000). 

Segundo Deci e Ryan (2000), a motivação do sujeito está relacionada com 

a satisfação de três necessidades psicológicas básicas (BPN: Basic 

Psychological Needs): autonomia (i.e., necessidade de se sentir independente, 

na medida em que é o próprio indivíduo que regula as suas ações), competência 

(i.e., necessidade de se sentir competente, ou seja de interagir com sucesso com 

os estímulos do meio envolvente) e relacionamento (i.e., necessidade de se 

sentir vinculado a outros, ou seja de ser considerado e apreciado). São estas 

três necessidades psicológicas que explicam a regulação do comportamento das 

pessoas, que se estabelece num continuum motivacional, que vai desde a 

ausência de regulação ou falta de intenção para agir (amotivação), passando 

pelas formas mais controladas de motivação (i.e., regulação externa e regulação 

introjetada), e terminando nas formas mais autónomas de motivação (i.e., 

regulação identificada, regulação integrada e regulação intrínseca).  

De acordo com Deci e Ryan (2008), esta distinção entre a motivação 

controlada e autónoma é a caraterística nuclear da TAD, conforme o 

enquadramento dado pela sub-teoria da integração organísmica (OIT: 

Organismic Integration Theory) (Deci e Ryan, 2000). De uma forma geral, a OIT 
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explora os contextos sociais, percebendo como promovem ou inibem a 

internalização e integração na regulação do comportamento. Pensado como um 

continuum, o conceito de internalização descreve como uma motivação para o 

comportamento pode variar de amotivação ou falta de vontade, ao cumprimento 

passivo, a compromisso pessoal ativo. São estes dois processos (internalização 

e integração) que permitem que comportamentos motivados de formas  

extrínsecas se tornem mais autodeterminados (Deci e Ryan, 2000). 

Como podemos ver na figura 1, no lado esquerdo está a amotivação, que 

é o estado de falta de uma intenção de agir. De acordo com Deci e Ryan (2000), 

quando amotivado, o comportamento de uma pessoa carece de intencionalidade 

e de um sentimento de causalidade pessoal. Os teóricos que trataram a 

motivação como um conceito unitário (por exemplo, Bandura, 1986) apenas se 

preocuparam com a distinção entre o que chamamos de motivação e 

amotivação. No entanto, pode-se ver na figura 1 que à direita de amotivação 

existem vários tipos de motivação que os autores organizaram para refletir os 

diferentes graus de autonomia ou autodeterminação. 

Figura 1 – Teoria da Autodeterminação - Adaptado de Gagné e Deci (2005, p.336). 
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 Deci e Ryan (2000) afirmam que a regulação externa é uma categoria que 

representa as formas menos autónomas de motivação extrínseca, sendo os 

comportamentos realizados para satisfazer uma demanda externa ou obter uma 

contingência de recompensa imposta externamente. Nesta forma, os indivíduos 

normalmente experimentam um comportamento regulado externamente como 

controlado ou alienado, tendo as suas ações um locus de causalidade externo 

percebido.  

Outro tipo de motivação extrínseca é a regulação introjetada. De acordo 

com Deci e Ryan (2000), a introjeção descreve um tipo de regulação interna que 

ainda é bastante controladora, porque as pessoas executam tais ações com o 

sentimento de pressão, a fim de evitar a culpa ou ansiedade, ou para alcançar 

ego-realces ou orgulho. A regulação introjetada refere-se a fazer uma atividade 

devido a pressões internas, como culpa, vergonha ou proteção / aprimoramento 

do ego (Lonsdale et al., 2011).  

Uma forma mais autónoma ou autodeterminada de motivação extrínseca 

é a regulação através da identificação. Deci e Ryan (2000) afirmam que aqui a 

pessoa identifica a importância pessoal de um comportamento. Verifica-se 

quando uma ação ou comportamento é motivado pela apreciação dos resultados 

e benefícios da participação numa atividade, tal como acontece com exercício 

físico, o caso da prevenção de doenças ou melhoria da condição física (Biddle 

et al., 2001). A regulação identificada é menos autodeterminada que a anterior, 

mesmo tendo em conta que o comportamento seja regulado internamente. Por 

vezes, é realizado sem que o indivíduo o considere agradável ou mesmo 

interessante (Ntoumanis, 2001). Desta forma, a importância é colocada no 

benefício da atividade, mesmo considerando que o comportamento é realizado 

sem pressões externas, este somente representa um meio para um fim 

(Standage et al., 2003). 

Finalmente, a forma mais autónoma de motivação extrínseca é a 

regulação integrada. Deci e Ryan (2000) afirmam que, aqui o sujeito integra o 

comportamento como fazendo parte de si mesmo, existindo um elevado grau de 
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relação com outros valores e necessidades. A regulação integrada refere-se a 

um sujeito que participa numa atividade porque valoriza os seus resultados 

(Lonsdale et al., 2011). No entanto, o comportamento ainda é realizado pelo seu 

valor instrumental e não apenas pela satisfação que lhe dá.  

No lado direito da figura 1 está a motivação intrínseca, que se reporta à 

ação de usar a atividade para a obtenção da própria satisfação. Quando 

intrinsecamente motivada, a pessoa é movida a agir por divertimento, ou pelo 

desafio, e não por estímulos externos, pressões ou recompensas. 

Deci e Ryan (2000) afirmam que a teoria da autodeterminação faz a 

distinção crítica entre comportamentos que são volitivos e acompanhados pela 

experiência de liberdade e autonomia. Aqueles que emanam do sentido de si 

mesmo e aqueles que são acompanhados pela experiência de pressão e 

controle e não são representativos de si mesmo. Assim, os comportamentos 

intrinsecamente motivados, que são realizados fora do interesse e satisfação das 

necessidades psicológicas inatas de competência e autonomia, são o protótipo 

do comportamento autodeterminado. Já os comportamentos extrinsecamente 

motivados são executados por serem instrumentais de alguma consequência 

separável e podem variar na medida em que representam a autodeterminação. 

A internalização e integração são os processos pelos quais os comportamentos 

extrinsecamente motivados se tornam mais autodeterminados. As condições 

contextuais sociais que suportam os sentimentos de competência, autonomia e 

parentesco são a base para manter a motivação intrínseca e tornar-se mais 

autodeterminada em relação à motivação extrínseca (Deci e Ryan, 2008). 

 

5.4.3. Motivação em Educação Física 
 

A EF para além de promover a aprendizagem de habilidades e o aumento 

dos níveis do desempenho motor dos alunos, tem um objetivo crucial que passa 

por encorajar um envolvimento de qualidade dos alunos nas aulas (Furrer e 

Skinner, 2003). Em EF, a diversidade de níveis de competência e participação 



 

88 
 

na aula é elevada, podendo ser muito ricas para uns e pouco para outros, com 

grande envolvimento de alguns e nenhum interesse de outros. O que pode 

conduzir a estas diferenças no envolvimento dos alunos é o tipo/qualidade da 

motivação que os alunos apresentam (Carraça, 2017).  

A motivação em EF tem sido associada a uma série de resultados 

importantes, como aumentos dos níveis de desempenho motor durante o tempo 

de aula (How et al., 2013; Lonsdale et al., 2009), a intenção de ser fisicamente 

ativo fora da sala de aula (Ntoumanis, 2001; Standage et al., 2003) e a intenção 

de serem mais assíduos nas aulas de EF futuramente (Bo et al., 2010). 

De acordo com o estudo de Carraça (2017), os alunos que percecionam 

maior utilização de estratégias de suporte às necessidades psicológicas básicas 

experienciaram níveis mais elevados de satisfação dessas necessidades, que, 

por sua vez, se associam a motivações mais autónomas e a níveis mais elevados 

de envolvimento nas aulas de EF. 

Alguns estudos aplicados ao contexto da EF (e.g.Fernandes et al., 2004; 

Ntoumanis, 2001; Ntoumanis, 2005; Standage et al., 2005; Standage et al., 2003) 

indicam que as formas mais autodeterminados de regulação do comportamento 

são aquelas que estão relacionadas com as consequências mais positivas, tais 

como: o esforço, o empenho, a felicidade e a concentração nas aulas. Os alunos 

que regulam o comportamento desta forma são aqueles que aceitam melhor as 

tarefas desafiadoras e demonstram intenções mais fortes de praticar exercício 

físico dentro e fora da escola, sendo a satisfação das necessidades psicológicas 

básicas (em especial da competência), o principal mediador sobre as formas 

mais autónomas da motivação (motivação intrínseca e motivação extrínseca 

identificada). Por outro lado, os mesmos autores indicam que as consequências 

mais negativas (aborrecimento, desilusão, embaraço e infelicidade) estão mais 

associadas com as formas de regulação menos autodeterminadas. Os estudos 

de Standage et al. (2005) e Cox e Williams (2008) revelam ainda que os alunos 

que percecionam um clima de suporte das suas necessidades psicológicas 

básicas por parte do professor, são aqueles que têm maiores níveis de satisfação 
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e, consequentemente, mais facilmente regulam o seu comportamento para 

formas intrinsecamente motivadas. 

O sexo é outro aspeto relevante para ter um efeito positivo ou negativo nas 

perceções e atitudes dos alunos em relação à EF (Lyu e Gill, 2011). 

Tradicionalmente, as meninas, em particular, mostram menos alegria, interesse 

e prazer durante as aulas de EF do que os meninos (Cairney et al., 2012 

; Fisette, 2011; Goodyear et al., 2012)  .  

Alguns estudos (Cairney et al., 2012; Fisette, 2011), que identificaram 

essas meninas menos motivadas, indicam que fatores predisponentes 

individuais, como perceções de competência e identidade nas aulas de EF, 

juntamente com o contexto social (pares e professores), a natureza competitiva 

de atividades frequentemente oferecidas em EF (Mitchell et Al., 2013), ou a 

ineficácia dos programas propostos (With-Nielsen & Pfister, 2011) são alguns 

dos fatores que contribuem para a desvinculação das meninas durante a aula de 

EF.  

 

5.5. Objetivos 
 

O presente estudo tem como objetivo analisar os fatores motivacionais 

dos alunos para a prática das aulas de Educação Física, tendo em conta: 1) os 

ciclos de ensino (2º e 3º ciclo); 2) o sexo; 3) a prática desportiva; e 4) a 

experiência do professor (professor estagiário ou professor experiente). 

 

5.6. Metodologia 
 

5.6.1. Caraterização da amostra 
 

A amostra do presente estudo foi constituída por 127 alunos de Educação 

Física do agrupamento de escolas cooperante. Dos quais 60 são do sexo 

masculino e 67 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 10 e os 
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18 anos. Da amostra total, 67 alunos pertencem ao 2º ciclo e 60 ao 3ºciclo. Da 

totalidade dos participantes, 63 alunos praticam alguma atividade desportiva e 

64 alunos não praticam. Salientar ainda que 67 alunos tiveram aula com um 

professor experiente, com 28 anos de serviço, e 60 alunos com professores 

estagiários. 

 

5.6.2. Instrumento 
 

Para a recolha de dados utilizou-se um questionário (anexo 2) adaptado 

de Goudas, Biddle e Fox (1994), que visa medir as formas motivacionais 

definidas no continuum da TAD. Este questionário compreende quatro 

afirmações para cada uma das cinco formas motivacionais (MI: motivação 

intrínseca; Merid: motivação extrínseca regulação identificada; Merin: motivação 

extrínseca regulação introjetada; Mere: motivação extrínseca regulação externa; 

e, Amot: amotivação). Cada participante preenche o questionário, classificando 

cada afirmação segundo uma escala tipo Likert de 7 níveis: 1 (discordo 

plenamente), 2 (discordas bastante), 3 (discordas no geral), 4 (nem discordas, 

nem concordas), 5 (concordas no geral), 6 (concordo bastante) e 7 (concordo 

plenamente). 

 

5.6.3. Procedimentos de recolha 
 

O primeiro passo efetuado para a recolha de dados foi a elaboração de 

um pedido de autorização ao Diretor do agrupamento de escolas e aos 

Encarregados de Educação, a fim de obter autorização para aplicação dos 

questionários aos alunos. 

Todos os participantes foram informados acerca das razões do estudo, 

bem como do seu objetivo. Posteriormente, procedeu-se ao esclarecimento 

acerca do modo como deveriam de ser preenchidos os questionários. 
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A aplicação dos questionários foi realizada durante as aulas de EF, com 

a autorização dos professores de cada turma, nos horários e locais a ela 

destinados, sempre com a minha presença. Durante o preenchimento deste 

instrumento foi pedido aos alunos que não escrevessem o seu nome em 

qualquer parte do questionário, sendo assim, garantido o anonimato e a 

confidencialidade das respostas. 

 

5.6.4. Procedimentos de análise 
 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva 

(frequências absolutas e relativas, médias e respetivos desvios-padrão) e 

estatística inferencial, sendo efetuada com recurso ao SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) versão 22.0 para Windows. Foi testado o pressuposto 

de normalidade da distribuição utilizando o teste de Kolmogorov-Smirnov e a 

homogeneidade das variâncias através de teste de Levene. Verificou-se que a 

normalidade não estava cumprida para todos os grupos de todas as varáveis 

pelo que foram realizados testes paramétricos e não paramétricos. Uma vez que 

os resultados eram os mesmos, são apresentados os resultados dos testes 

paramétricos, como indicado por Fife-Schaw (2006).  

Para dar resposta aos objetivos mencionados utilizou-se o t-Teste 

(Student) para amostras independentes, pois estamos a comparar duas 

amostras em variáveis independentes de tipo quantitativo. 

 

5.6.5. Resultados 
 

Para identificar os fatores motivacionais mais valorizados pelos alunos para 

a prática das aulas de EF, no quadro 1 são apresentadas as médias de respostas 

dos participantes ao questionário para cada um dos cinco indicadores (MI; Merid; 

Merin; Mere; e Amot). 
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Quadro 1 - Amostra (n), mínimo, máximo, média e desvio padrão por fator motivacional, 

em função das respostas dos alunos ao questionário acerca da motivação para a prática 

de EF 

 
n Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 

Motivação Intrínseca (MI) 127 1,00 7,00 5,38 1,23 

Regulação Identificada (Merid) 127 3,25 7,00 5,78 1,06 

Regulação Introjetada (Merin) 127 1,00 7,00 4,18 1,37 

Regulação Externa (Mere) 127 1,00 6,75 3,58 1,46 

Amotivação (Amot) 127 1,00 6,75 2,43 1,31 

 

Nesta primeira análise, verifica-se que o fator mais valorizado pelos 

alunos em geral foi a Merid (= 5,78±1,06), seguido da MI (= 5,38±1,23), da Merin 

(= 4,18±1,37), da Mere (= 3,58±1,46) e, por último, da Amot (= 2,43±1,31). 

Seguidamente, procurou-se atender às frequências relativas de cada afirmação, 

no sentido de perceber quais as razões mais relevantes para a práticas das aulas 

dentro de cada fator motivacional (quadro 2). 

Quadro 2 – Frequências relativas (%) das respostas ao questionário acerca da motivação 

para a prática de EF 

Eu realizo a aula de Educação Física: 1 2 3 4 5 6 7 

Motivação Intrínseca (MI) 

6 - Porque é emocionante.   6,3 4,7 9,4 30,7 15.0 16,5 17,3 

13- Devido ao prazer que sinto quando 
aprendo novas habilidades/técnicas.  

2,4 2,4 4,7 18,9 15,0 22,8 33,9 

15 - Porque é divertida.   1,6 2,4 6,3 7,9 22,8 22,8 36,2 

17 - Porque eu gosto de aprender novas 

habilidades.  
0,8 0,8 4,7 13,4 15,7 18,9 45,7 

Regulação Identificada (Merid) 

1 - Porque é importante para mim realizar 
corretamente as atividades.  

  3,9 13,4 22,8 19,7 40,2 

11 - Porque quero aprender novas 
habilidades.  

1,6 2,4 4,7 12,6 18,1 16,5 44,1 

14 - Porque posso aprender habilidades ou 

técnicas que poderei utilizar noutras áreas 
da minha vida.  

 0,8 7,1 14,2 20,5 20,5 37,0 

16 - Porque quero melhorar o meu nível 
desportivo.  

  3,9 9,4 17,3 21,3 48,0 

Regulação Introjetada (Merin) 

7 - Porque iria sentir-me mal caso não a 

realizasse.  
15,0 11,8 9,4 20,5 21,3 9,4 12,6 
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18 - Porque quero que o professor ache que 
eu sou um bom aluno.  

10,2 5,5 11,8 20,5 19,7 11,8 20,5 

19 - Porque fico preocupado se não a 

realizar.  
16,5 6,3 9,4 26,8 14,2 13,4 13,4 

20 - Porque quero que os outros alunos 
pensem que eu sou competente em todas as 
atividades.  

20,5 7,1 9,4 23,6 7,1 8,7 23,6 

Regulação Externa (Mere) 

4 - Porque é suposto eu realizar.  31,5 11,8 9,4 18,1 10,2 12,6 6,3 

5 - Para que o professor não se zangue 

comigo.  
37,0 12,6 8,7 16,5 7,9 6,3 11,0 

10 - Porque é obrigatório.  33,9 6,3 12,6 14,2 11,0 7,1 15,0 

12 - Porque arranjo problemas se não a 
realizar.  

31,1 11,8 9,4 18,1 10,2 12,6 6,3 

Amotivação (Amot) 

2 - Mas realmente não sei porquê.  45,7 15,7 7,1 15,7 2,4 7,9 5,5 

3 - Mas sinto que estou a desperdiçar o meu 
tempo.  

1,6 2,4 4,7 12,6 18,1 16,5 44,1 

8 - Mas não obtenho resultados deste tipo de 

aulas.  
38,6 11,8 8,7 24,4 10,2 4,7 1,6 

9 - Mas não compreendo porque existem 
este tipo de aulas.  

53,5 9,4 11,8 10,2 7,9 3,1 3,9 

Legenda 1 : 1 - discordas plenamente; 2 - discordas bastante; 3 - discordas no geral; 4 - nem 
discordas, nem concordas; 5 - concordas no geral; 6 - concordas bastante 7 - concordas 

plenamente 

 

 Como apresentado anteriormente, as afirmações mais valorizadas 

centram-se na Merid e MI. Na Merid, 48,0% dos alunos concordam plenamente 

com a afirmação “Porque quero melhorar o meu nível desportivo” e 44,1% com 

afirmação “Porque quero aprender novas habilidades”. No fator MI, a afirmação 

em que mais alunos concordaram plenamente (45,7%) foi “Porque eu gosto de 

aprender novas habilidades”, seguido da afirmação “Porque é divertida” (36,2%). 

Estes dados revelam que os alunos se apresentam intrinsecamente motivados, 

principalmente para as novas aprendizagens, e que além de motivados para a 

realização das atividades na aula, têm interesse e prazer na realização das 

tarefas. 

 As afirmações que os alunos nem concordam nem discordam como 

justificação para participarem nas aulas de EF centram-se no fator Merin. Na 

Merin, os alunos nem concordam nem discordam das seguintes afirmações: 

“Porque fico preocupado se não a realizar” (26,8%), seguida de “Porque quero 

que os outros alunos pensem que eu sou competente em todas as atividades” 
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(23,6%). Podemos afirmar que os alunos não se importam com a opinião das 

outras pessoas.  

 Já as afirmações que os alunos mais discordam plenamente como 

justificação para participarem nas aulas de EF centram-se no fator Mere. No fator 

Mere, os alunos discordam plenamente das seguintes afirmações: “Para que o 

professor não se zangue comigo” (37,0%), seguida de “Porque é obrigatório.” 

(33,9%). Podemos afirmar que os alunos realizam as aulas de EF com vista ao 

reconhecimento do professor, ou seja, por parte de uma imposição externa. 

 Por outro lado, evidenciando a reduzida amotivação por parte dos alunos 

para as aulas de EF, é no fator Amot que recai o maior índice de desacordo dos 

alunos relativamente a quase todas afirmações, em que 53,5% dos alunos 

discordam plenamente com a afirmação, “Mas não compreendo porque existem 

este tipo de aulas”, seguido da afirmação, “Mas realmente não sei porquê.” 

(45,7%).  

Curioso também que quase metade dos alunos respondeu que 

concordava plenamente com a afirmação “Eu realizo a aula de EF (…) Mas sinto 

que estou a desperdiçar o meu tempo” (44,1%). Podemos afirmar que quase 

metade dos alunos vê a aula de EF como perda de tempo, ou seja, não valorizam 

a disciplina, mas ao mesmo tempo sabem o porquê de as aulas de EF existirem.  

Após esta análise geral dos dados, são apresentados seguidamente os 

resultados atendendo aos objetivos específicos. 

 

1. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função dos ciclos de ensino (2º e 3º Ciclo). 

 

No quadro 3 é apresentada a análise de diferenças nos valores obtidos 

relativamente aos fatores motivacionais, tendo em conta os ciclos de ensino. 

 

Quadro 3 - Resultados dos fatores motivacionais, em função do nível de ensino (média, 

desvio padrão, valor de t e p) 
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Legenda 2 - *p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

Atendendo aos resultados evidenciados no quadro 3, são identificadas 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da MI entre o 2º e 3 ciclo, t 

(125) =3,781, p<,001. Os alunos do 2º ciclo revelaram mais MI. Também, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas ao nível da Merid entre o 

2º e 3 ciclo, t (111,12) = 5,333, p<,001. Os alunos do 2º Ciclo revelaram mais 

Merid. 

Por fim, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao 

nível da Merin entre o 2º e 3º ciclo, t (125) = 4,033, p<,001. Os alunos do 2º ciclo 

revelaram também uma Merin superior. 

 

 

 

2. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF em 

função do sexo. 

 

No quadro 4 é apresentada a análise de diferenças nos valores obtidos 

relativamente aos fatores motivacionais, tendo em conta o sexo dos alunos. 

 

Quadro 4 - Resultados dos fatores motivacionais dos alunos para a prática das aulas de 

EF, em função do sexo (média e desvio padrão, valor de t e p). 

 Feminino Masculino   

 

2º Ciclo 

(n=67) 

3º Ciclo 

(n=60) 
 

 

Média DP Média DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,75 1,18 4,96 1,16 3,781 <,001* 

Regulação Identificada 
(Merid) 

6,21 ,84 5,29 1,08 5,333 <,001* 

Regulação Introjetada (Merin) 4,62 1,29 3,69 1,30 4,033 <,001* 

Regulação Externa (Mere) 3,78 1,33 3,35 1,58 1,618 ,108 

Amotivação (Amot) 2,36 1,28 2,51 1,35 -,643 ,521 
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(n=67) (n=60) 

Média DP Média DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,06 1,30 5,74 1,05 -3,227 ,002* 

Regulação Identificada 
(Merid) 

5,56 1,07 6,03 1,01 -2,510 ,013* 

Regulação Introjetada 
(Merin) 

3,83 1,36 4,57 1,28 -3,134 ,002* 

Regulação Externa (Mere) 3,62 1,51 3,53 1,42 ,376 ,707 

Amotivação (Amot) 2,46 1,28 2,40 1,35 ,236 ,814 

Legenda 3 - *p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

 

Atendendo aos resultados evidenciados no quadro 4, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da MI entre o sexo feminino e 

o sexo masculino, t (125) = -3,227, p= ,002. Os alunos do sexo masculino 

apresentaram mais MI. Também, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da Merid entre o sexo feminino e o sexo masculino, t (125) 

= -2,510, p= ,013. Os alunos do sexo masculino revelaram mais Merid. 

Por fim, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao nível 

da Merin entre o sexo feminino e o sexo masculino, t (125) = -3,134, p= ,002. Os 

alunos do sexo masculino revelaram também uma Merin superior. 

 

 

3. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função da prática desportiva 

 

No quadro 5 é apresentada a análise de diferenças nos valores obtidos 

relativamente aos fatores motivacionais, tendo em conta a prática desportiva. 

 

Quadro 5 - Resultados dos fatores motivacionais, em função da prática desportiva (média, 

desvio padrão, valor de t e p) 

 Sim Não   
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 (n=63) (n=64) 

Média DP Média DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,74 1,11 5,02 1,25 3,403 ,001* 

Regulação Identificada 
(Merid) 

6,00 ,987 5,55 1,10 2,446 ,016* 

Regulação Introjetada 
(Merin) 

4,30 1,28 4,06 1,46 ,982 ,328 

Regulação Externa (Mere) 3,52 1,46 3,63 1,47 -,434 ,665 

Amotivação (Amot) 2,29 1,33 2,57 1,29 
-

1,227 
,222 

Legenda 4 - *p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

 

Atendendo aos resultados evidenciados no quadro 5, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da MI entre alunos que 

praticam e não praticam desporto, t (125) = 3,403, p= ,001. Os alunos que 

praticam desporto apresentaram mais MI.  

Por fim, foram também encontradas diferenças estatisticamente 

significativas ao nível da Merid entre alunos que praticam e não praticam 

desporto, t (125) = -2,446 p= ,016. Os alunos que praticam desporto revelam 

mais Merid. 

 

 

4. Analisar os fatores motivacionais dos alunos para a prática de EF, em 

função da experiência do professor (estagiário/com experiência). 

 

No quadro 6 é apresentada a análise de diferenças nos valores obtidos 

relativamente aos fatores motivacionais, tendo em conta se o professor é 

experiente ou estagiário.  

Quadro 6 -  Resultados dos fatores motivacionais, em função da experiência do professor 

(média, desvio padrão, valor de t e p). 

 
Professor 

Experiente 

Professor 

Estagiário 
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Legenda 5 - *p ≤ ,05 - Diferenças estatisticamente significativas 

 

 Atendendo aos resultados evidenciados no quadro 6, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas ao nível da MI entre professor 

estagiário e professor experiente, t (125) =3,781, p< ,001. Os alunos com 

professor experiente revelaram mais MI.  

Também, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao nível 

da Merid entre professor estagiário e professor experiente, t (111,12) = 5,333, p< 

,001. Os alunos com o professor experiente revelaram mais Merid. 

Por fim, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas ao 

nível da Merin professor estagiário e professor experiente, t (125) = 4,033, p< 

,001. Os alunos com o professor experiente revelaram também uma Merin 

superior. 

5.6.6. Discussão de resultados 

 

De acordo com Deci e Ryan (2008), a diferenciação central da TAD está 

entre a motivação autónoma (que incorpora a MI e a Merid) e a motivação 

controlada (que incorpora a Merin e ME). Como já foi mencionado anteriormente, 

quando os sujeitos são autonomamente motivados, eles vivenciam vontade 

(regem os seus comportamentos por decisão e vontade própria) e experienciam 

sentimentos positivos relacionados com auto aprovação das suas próprias 

ações. Quando os sujeitos são controladamente motivados, eles vivenciam 

situações de pressão para pensarem, sentirem ou comportarem-se de uma 

 (n=67) (n=60) 

Médi

a 
DP Média DP t. Sig. 

Motivação Intrínseca (MI) 5,75 1,18 4,96 1,16 3,781 <,001* 

Regulação Identificada 
(Merid) 

6,22 ,84 5,29 1,08 5,333 <,001* 

Regulação Introjetada 
(Merin) 

4,62 1,29 3,69 1,30 4,033 <,001* 

Regulação Externa (Mere) 3,78 1,33 3,35 1,58 1,618 ,108 

Amotivação (Amot) 2,36 1,28 2,51 1,35 -,643 ,521 
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forma particular, isto é, regem os seus comportamentos por determinações 

externas.  

No presente estudo, e como evidenciam as respostas aos questionários, 

os alunos da amostra apresentam valores mais altos de motivação autónoma 

(intrínseca e extrínseca identificada) e mais baixos de motivação controladora 

(extrínseca introjetada e extrínseca externa) e amotivação. Portanto, é possível 

afirmar que os alunos realizam as aulas de EF porque valorizam e se identificam 

com os seus objetivos (Merid: x=5,78±1,06), sendo importantes para si mesmo, 

mas também pelo interesse, divertimento e satisfação que estas lhes 

proporcionam (MI: x=5,38±1,23). Estes resultados parecem estar de acordo com 

os estudos que têm vindo a ser realizados no âmbito da EF (Ntoumanis, 2005), 

inclusivamente naqueles em que o valor médio da motivação identificada foi 

superior ao da motivação intrínseca (Fernandes et al., 2004; Fernandes e 

Vasconcelos-Raposo, 2005; Ntoumanis, 2001; Standage et al., 2005). 

Apesar de se verificarem resultados mais baixos nas formas mais 

controladoras da motivação, nomeadamente, da Amot (x=2,43±1,31) e da 

motivação externa (x=3,58±1,46), verificaram-se valores mais elevados na 

motivação introjetada (x=4,17±1,37. Os dados podem advir de alguma pressão 

interna sentida pelos alunos aquando da realização das aulas de EF, associado 

à necessidade que os mesmos têm em demonstrar competência. Pois, como 

referido anteriormente, a Merin está associada ao envolvimento para o ego, o 

que representa um estado controlador interno, no qual a autoestima do aluno 

está dependente dos resultados da sua realização (Deci e Ryan, 2000). 

Relativamente à análise dos fatores motivacionais dos alunos, em função 

do nível de ensino, é possível verificar através no quadro 3 diferenças 

estatisticamente significativas na MI, Merid, Merin. Daqui podemos concluir que 

os alunos do 3º Ciclo apresentam valores mais baixos na MI, Merid e Merin, logo, 

estes alunos regulam mais o seu comportamento para formas menos 

autodeterminadas, ou seja, estão menos motivados para a prática das aulas de 

EF por vontade própria. Por vezes, no 2º ciclo, é a primeira vez em que os alunos 
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têm contacto com a disciplina e pode ser este um facto para que os mesmos 

estejam mais motivados para a realização da aula. Já no 3º ciclo e ensino 

secundário os alunos já se encontram noutro grau de maturação e têm outros 

objetivos relativamente ao seu desenvolvimento.  No contexto de ensino, este 

fator (MI) deve ser sempre preferível às motivações controladas, pelo facto de 

estar relacionada com melhores resultados cognitivos e afetivos, como por 

exemplo, maior compreensão conceitual, melhores notas, mais criatividade, 

persistência, fatores estes que beneficiam o processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, como referem Deci e Ryan (2000), o aluno ao sentir-se 

competente para realizar determinada ação, encoraja-o e facilita a internalização 

ou a identificação pessoal com aquelas condições externas que a regulam (como 

por exemplo a conclusão de um exercício). Frente a estes resultados (MI superior 

nos 2º Ciclo), podemos compreender a envolvência e predisposição superior nas 

aulas de EF nos ciclos mais baixos, em que as faixas etárias são 

tendencialmente mais baixas.  

Quanto à análise dos fatores motivacionais dos alunos, em função do sexo 

podemos constatar que os rapazes são mais motivados intrinsecamente que as 

raparigas, que vai ao encontro dos estudos realizados por Cairney et al. (2012 

), Fisette ( 2011) e Goodyear et al. (2012) onde demonstravam que as meninas 

tinham menos alegria, interesse e prazer durante as aulas de EF.  

Relativamente à análise dos dados em função a prática desportiva 

(organizada), verificou-se que existem diferenças significativas entre os alunos 

que praticam e que não praticam. Os alunos que têm uma prática desportiva 

regular apresentaram valores mais elevados na MI e na Merid, enquanto que os 

não praticantes apresentaram valores mais elevados na Mere e na Amot. Os 

resultados do presente estudo assemelham-se assim aos resultados do trabalho 

desenvolvido por Koka e Hein (2003), que também revelaram diferenças 

significativas entre ambos os grupos. Neste estudo, assim como no estudo de 

Goudas et al. ( 2000) os alunos praticantes apresentavam valores superiores de 

MI quando comparados com os seus pares. O mesmo aconteceu no presente 
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estudo, onde os alunos apresentam valores superiores na MI, revelando valores 

mais elevados na Merid. Os resultados podem ser explicados, pelo menos em 

parte, com o trabalho desenvolvido por Hagger et al (2003), que concluiu que a 

motivação para a prática de atividade física num determinado contexto (neste 

caso, desporto organizado) tem a possibilidade de se expandir para contextos 

contíguos (ex. o das aulas de EF).  

Relativamente aos dados analisados, em função dos fatores motivacionais  

em relação ao professor (professor estagiário/professor experiente), o presente 

estudo constatou que os alunos do professor mais experiente têm uma MI mais 

elevada comparada com os alunos dos professores estagiários, embora seja a 

Merid o fator mais preponderante para a realização das aulas de EF diante de 

professores experientes.    

 

5.6.7. Conclusões 
 

O estudo realizado através da TAD demonstrou que, no geral, a motivação 

intrínseca e identificada são as mais preponderantes para a realização das aulas 

de EF. No entanto, algumas diferenças significativas surgem quando analisadas 

variáveis como o ciclo de ensino, o sexo, a prática desportiva e o professor.  

Na análise em função dos ciclos de ensino, as diferenças estatisticamente 

significativas emergem dos valores motivacionais mais baixos dos alunos do 3º 

ciclo na MI, Merid e Merin. Estes resultados sugerem que os alunos no 2º ciclo 

estejam mais motivados para a prática das aulas de EF. Estes resultados 

evidenciam que quanto maior for a MI e a Merid, maior será o envolvimento dos 

alunos nas aulas de EF. A MI e a Merid podem ser associadas ao empenho, 

esforço, felicidade, prazer, dedicação e concentração nas aulas, aceitação de 

tarefas desafiantes, bem como à vontade demonstrada em praticar exercício 

físico dentro e fora da escola. 
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Em relação ao sexo, foi possível perceber que as raparigas estão menos 

motivadas intrinsecamente do que os rapazes, mas também que a MI não é o 

fator mais evidenciado pelos rapazes, mas sim a Merid.  

Quanto à prática desportiva, os alunos que praticam desporto organizado 

apresentaram motivações mais autónomas (MI e Merid) e menos motivações 

controladas (Merin e Mere), comparativamente aos alunos que não praticam. Os 

resultados insinuam que os alunos que não praticam só realizam as aulas de EF 

por imposição externa, com vista ao reconhecimento do professor. 

 Relativamente ao professor, foi possível perceber que os alunos de 

professores estagiários são menos motivados intrinsecamente do que os alunos 

do professor experiente. Aqui, os resultados podem advir do simples facto de os 

alunos questionados serem alunos apenas de um professor experiente e não de 

vários professores, esta é uma limitação deste estudo.  

Para finalizar, considera-se pertinente realizar novos estudos com vista a 

ampliar os conhecimentos aqui referidos, aumentando o número de sujeitos, 

atendendo a mais ciclos de ensino, até mesmo às unidades de ensino que estão 

a ser lecionadas aquando da realização do questionário, os modelos e estilos de 

ensino dos professores, no sentido de perceber a influência dos mesmos na 

motivação dos alunos para as aulas de EF e também aumentar o número de 

professores experientes e estagiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

6. Conclusão 

 

Realizando uma retrospetiva de toda esta etapa, estes dois últimos anos 

foram muito intensos. Em primeiro lugar, no primeiro ano de mestrado foram nos 

dadas as ferramentas para que no ano seguinte as pudéssemos colocar em 

prática, ou seja, onde começamos a perceber o que é ser professor. No segundo 

ano, o EP é sem sombra de dúvidas marcante, temos pela primeira vez a nossa 

turma, os nossos alunos, é o ano onde podemos colocar em prática tudo aquilo 

que nos foi transmitido, um ano de muitas questões, de muita reflexão sobre o 

que fazemos, um ano cheio de emoções, da frustração à exultação, acima de 

tudo um ano de muitas aprendizagens.  Foi neste ano de estágio que senti uma 

grande alegria quando ouvi pela primeira vez um aluno a chamar-me “professor”, 

é aquela nostalgia de passarmos de aluno a professor. 

Poder fazer o que gostamos é gratificante, por isso mesmo, todo o sacrifício 

durante este ano de estágio foi atenuado com a realização de um sonho ser 

professor de Educação Física.  

As perspetivas para o futuro, em primeiro lugar, é nunca desistir do sonho 

de um dia ser professor, sabendo que a área do ensino está completamente 

lotada e que será difícil uma colocação nos próximos ano. Outra perspetiva é 

conseguir conciliar a área do ensino com a área do treino, pois num futuro 

próximo um dos meus objetivos é conseguir atingir o segundo nível de treinador 

de futebol. No que diz respeito à profissão, num futuro próximo, a minha 

perspetiva é que esteja a trabalhar na área do Desporto, em ginásios e quem 

sabe se a área do ensino não se cruza no caminho com a possibilidade de 

lecionar no 1º ciclo através das atividades extracurriculares, as denominadas 

AEC´s. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1 – Questionário adaptado de Goudas, Biddle e Fox (1994) 

 

Este questionário destina-se a recolher dados para um estudo realizado no âmbito do Mestrado em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O 
objetivo da pesquisa é captar as motivações dos alunos para a prática das aulas de Educação Física. 
Nenhuma resposta é boa ou má, o que interessa é que respondas com sinceridade. O questionário é 
anónimo. Obrigado por preencheres este questionário e por participares nesta investigação.  

 
Considera cada frase expressa e indica com um círculo em redor do número que melhor refletir o que sentes 
acerca dela. Utiliza para o efeito a escala de 1 a 7, em que 1  significa que discordas p lenamente; 2  que 

discordas bastante; 3 que discordas no geral; 4 que nem discordas, nem concordas; 5 que concordas no geral; 
6  que concordas bastante; e 7 que concordas plenamente. 

 
Ano de escolaridade: ______Idade: ______Sexo: _____    Praticas alguma atividade desportiva? ______        

Eu realizo a aula de Educação Física:   

1 - Porque é importante para mim realizar corretamente as atividades.  1   2   3   4   5   6   7 

2 - Mas realmente não sei porquê.  1   2   3   4   5   6   7 

3 - Mas sinto que estou a desperdiçar o meu tempo.  1   2   3   4   5   6   7 

4 - Porque é suposto eu realizar.  1   2   3   4   5   6   7 

5 - Para que o professor não se zangue comigo.  1   2   3   4   5   6   7 

6 - Porque é emocionante.  1   2   3   4   5   6   7 

7 - Porque iria sentir-me mal caso não a realizasse.  1   2   3   4   5   6   7 

8 - Mas não obtenho resultados deste tipo de aulas.  1   2   3   4   5   6   7 

9 - Mas não compreendo porque existem este tipo de aulas.  1   2   3   4   5   6   7 

10 - Porque é obrigatório.  1   2   3   4   5   6   7 

11 - Porque quero aprender novas habilidades.  1   2   3   4   5   6   7 

12 - Porque arranjo problemas se não a realizar.  1   2   3   4   5   6   7 

13 - Devido ao prazer que sinto quando aprendo novas habilidades/técnicas.  1   2   3   4   5   6   7 

14 - Porque posso aprender habilidades ou técnicas que poderei utilizar noutras 
áreas da minha vida.  

1   2   3   4   5   6   7 

15 - Porque é divertida.  1   2   3   4   5   6   7 

16 - Porque quero melhorar o meu nível desportivo.  1   2   3   4   5   6   7 

17 - Porque eu gosto de aprender novas habilidades.  1   2   3   4   5   6   7 

18 - Porque quero que o professor ache que eu sou um bom aluno.  1   2   3   4   5   6   7 

19 - Porque fico preocupado se não a realizar.  1   2   3   4   5   6   7 

20 - Porque quero que os outros alunos pensem que eu sou competente em todas 
as atividades.  

1   2   3   4   5   6   7 
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Anexo 2 – Resumo Planificação 9º ano  

 


