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Resumo 
 
O presente documento surge no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional, inserida no 2º ciclo de estudos referente ao grau de mestre em 

ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Segundo Batista 

(2012), o estágio é uma oportunidade para colocar em prática todo o 

conhecimento académico adquirido ao longo da formação académica. Trata-se 

do 1º contacto com a escola. O estágio profissional decorreu no Agrupamento 

de Escolas dos Carvalhos (Gaia), sendo o núcleo de estágio constituído por três 

estudantes estagiários, uma professora cooperante dessa instituição e uma 

professora orientadora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Para além da prática pedagógica com a turma, o estudante estagiário participou 

em atividades do desporto escolar e da direção de turma. O referido documento 

intitulado de relatório de estágio, encontra-se dividido em 4 grandes capítulos, 

sendo eles “Dimensão Pessoal”, “Enquadramento da prática profissional”, 

“Realização da prática profissional” e “Estudo de investigação-ação”. O objetivo 

deste constructo teórico é contabilizar e sintetizar todos os momentos 

vivenciados pelo estudante estagiário ao longo do ano de estágio, especificando 

todas as aprendizagens e conhecimentos adquiridos com uma base de 

sustentação da literatura. Traduz-se como um documento revelador de uma 

evolução pessoal e profissional do professor estagiário demonstrando louvores 

como a coragem, o orgulho e a paixão pela profissão de ser professor. 
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Abstract 
 
 
This document is framed in the curricular unit Practicum Training, included in the 

Physical Education Teacher Master´s degree in teaching Physical Education in 

Basic and Secondary Education. The internship is an opportunity to put into 

practice all the academic knowledge acquired during the academic training. This 

is the first contact with the school. The professional internship took place at the 

Agrupamento de Escolas dos Carvalhos (Gaia), with three student teachers, a 

cooperative teacher of this institution and a supervisor from the Faculty of Sport 

of the University of Porto. In addition to the pedagogical practice with the class, 

the student teacher participated in school sports activities and class 

management. The document entitled "Practicum Report" is divided into four 

major chapters: "Dimensão Pessoal", "Enquadramento da Prática Profissional", 

"Realização da Prática Profissional" and "Estudo de Investigação-ação". The 

objective of this theoretical construct is to account for and synthesize all the 

moments experienced by the trainee teacher throughout the traineeship year, 

specifying all the learning and knowledge acquired with a basis of support in the 

literature. It translates as a document revealing a personal and professional 

evolution of the trainee teacher demonstrating praises the courage, the pride and 

the passion of being a teacher. 
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1. Introdução 
 

O presente documento foi elaborado no âmbito da unidade curricular 

Estágio Profissional (EP), inserida no 2º ciclo de Estudos em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS), que habilita ao 

grau de mestre pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). O relatório de estágio (RE) consiste no resultado final do trabalho 

desenvolvido pelo estudante-estagiário (EE) ao longo do ano letivo. 

O EP, na FADEUP, é constituído por duas componentes distintas. A 

primeira componente, com características mais práticas, denomina-se Prática de 

Ensino Supervisionada, sendo a segunda componente, com uma vertente 

teórica maior, denominada RE.  

Na primeira vertente o EE desempenha, de forma supervisionada por uma 

professora cooperante (PC) da escola, as atividades de professor. Desde o 

acompanhamento total da turma, como funções relativas à direção de turma (DT) 

ou ao desporto escolar (DE). Na segunda vertente o EE redige um documento 

onde transcreve para o papel todas as vivências do ano letivo. 

Nóvoa (1992, p.25) afirma que “a formação deve estimular uma perspetiva 

crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento 

autônomo e que facilite as dinâmicas de autoformação participada”. Como refere 

Nóvoa (2009) o campo da formação de professores está particularmente exposto 

a um efeito discursivo, que é também um efeito de moda. Os textos e as 

recomendações sucedem-se repetindo os mesmos conceitos, as mesmas 

ideias, as mesmas propostas. 

Ponte et al (2001, cit. Por Pata, 2012) consideram que a entrada na 

profissão docente é um período em que o jovem professor se encontra entregue 

a si próprio, tendo de construir formas de lidar com diferentes papéis 

profissionais, em condições variadas e, muitas vezes, bastante adversas. 

Esteves (1995) e Hüberman (2000) denominam a transição do estágio 

para o primeiro ano de trabalho como o “choque com a realidade” devido às 

várias dificuldades que os professores principiantes encontram. Essas 

dificuldades não foram vivenciadas pelo EE ao longo deste ano letivo. A 
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autonomia da qual auferiu no estágio foi importante para tornar, no futuro, um 

“choque com a realidade” com uma menor magnitude. 

O EP é regulado pelas Normas Orientadoras do Estágio Profissional1, 

sendo que o objetivo é “a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos 

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

desafios da profissão” (p. 2). O estágio seguindo esta proposta assume-se como 

uma conjugação teórica e prática de conhecimentos. 

O título deste RE é “A Motivação codificada” e remete para a experiência 

que o EE teve com a sua turma. Inicialmente a turma apresentava 

comportamentos desmotivados, tinham pouca vontade e gosto pela realização 

das aulas de Educação Física (EF), e qualquer motivo era suficiente para não 

realizarem a aula, utilizando diversas vezes as dispensas como maneira de se 

ausentarem da parte prática. O EE utilizou muitas estratégias para aumentar a 

motivação dos seus alunos e gradualmente foi conseguindo aumentar, os alunos 

da turma terminaram o ano letivo com uma grande ligação ao EE e a demonstrar 

comportamentos ideais e motivados para a realização das aulas.  

Para o EE este documento revive todos os momentos vividos ao longo do 

ano de estágio. Neste documento existem acontecimentos, sensações, 

observações e reflexões elaboradas por mim que agrupam num só documento 

um ano inteiro de trabalho. 

O RE foi escrito e elaborado utilizando uma forma mais generalizada. O 

mesmo está dividido em 5 grandes capítulos. Os seus nomes são “Dimensão 

Pessoal”, “Enquadramento da Prática Profissional”, “Área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem”, “Área 2 – Participação na Escola e Relação 

com a comunidade” e “Área 3 – Desenvolvimento Profissional”. 

No primeiro grande capítulo denominado “Dimensão Pessoal” o EE 

caracteriza-se e percorre o seu passado dando-se a conhecer aos leitores do 

documento. Neste capítulo também estão presentes os seus objetivos pessoais, 

                                                      
1 Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 
Secundário da FADEUP (2016). 
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as suas expectativas relativamente ao estágio e ainda os motivos que o levaram 

a decidir por esta profissão. 

O segundo capítulo com o nome “Enquadramento da Prática Profissional” 

enquadra o EP, após uma análise detalhada da legislação. O contexto que o EE 

irá encontrar também é analisado neste capítulo. As personagens importantes 

nesta caminhada do EE também são apresentadas e caracterizadas. 

O terceiro capítulo é a “Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem”, nesta área retratam-se todas as atividades que o professor 

realizou ao longo do ano, desde a planificação de aulas, da instrução e gestão e 

terminando nos modelos de ensino e no processo avaliativo. 

No quarto capítulo denominado “Área 2 – Participação na Escola e 

Relação com a comunidade”, local onde o autor deste documento reflete sobre 

as ligações que criou ao longo do ano, desde as visitas de estudo, até às 

atividades criadas pelo EE no âmbito de fomentar e melhorar a sua capacidade 

de organização. 

No quinto e último capítulo, “Área 3 – Desenvolvimento Profissional”, 

consta o estudo de investigação-ação desenvolvido pelo EE, que está 

intimamente relacionado com o título do RE. 
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2. Dimensão Pessoal 
 

2.1. O meu percurso 
 
 

“Educação não transforma o 

mundo. Educação muda 

pessoas. Pessoas transformam o 

mundo” (Paulo Freire, 1996 em 

Educação como prática da 

liberdade). 

 

 
O meu nome é Pedro Vieira Gomes, sou um apaixonado por Desporto, 

sou natural de Gaia, e sinto-me orgulhoso do percurso que tracei até esta altura. 

A educação que me foi transmitida desde sempre pelos meus pais, 

assente em valores, que hoje passados tantos anos, são por mim mobilizados 

na minha vida pessoal e profissional, fazem de mim a pessoa que sou hoje. 

Nunca passei dificuldades extremas e todo o trabalho que os meus pais tiveram 

ao longo destes anos foi no sentido de me proporcionar a melhor formação 

possível para que o meu futuro seja risonho. 

Por perceber que, às vezes, os meus pais davam-me muito mais do que 

aquilo que algum dia tiveram, sensibilizava e fazia-me atribuir valor às coisas 

importantes da vida, como a Educação. Sempre levei a escola a sério, 

conseguindo conciliar a escola e a prática desportiva, no caso particular, o 

futebol, em todos os momentos. Aliás, ainda concílio ambas as atividades! 

Nasci a 17 de julho de 1994, e a paixão que tenho pelo Desporto veio 

comigo desde esse dia. Iniciei a minha caminhada no Desporto a jogar Andebol, 

mas essa não era a minha modalidade predileta, sendo que quando tive a 

oportunidade mudei para o Futebol. O Futebol para mim além da modalidade 

que mais me cativa, que mais me faz vibrar, é como um “vício” para mim. Jogo 

futebol no S.C. “Os Dragões Sandinenses” e sou treinador na mesma equipa no 

escalão de sub 11, mas a minha paixão não se fica por aí. Quando se afigura 

possível, sento-me no sofá e fico a tarde inteira a ver jogos de futebol e as 

notícias da modalidade são vistas várias vezes ao longo do dia. 
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Sou uma pessoa ambiciosa, criativa e com capacidade de liderança. 

Aceito os meus defeitos e procuro trabalha-los para um dia serem as minhas 

virtudes. Tenho uma personalidade forte, faço de tudo para me sentir feliz e 

satisfeito com o meu trabalho, mas quando tal não é possível existe desagrado 

e revolta em mim. Sendo a minha postura adaptável às situações do meio 

envolvente. 

Do ensino pré-primário até ao 9º ano de escolaridade a minha vida foi 

pautada pela convivência entre os estudos e o desporto. A vontade de realizar, 

rapidamente, os trabalhos de casa e estudar para puder andar de bicicleta, jogar 

futebol ou, simplesmente, correr. 

O percurso de me tornar professor de EF não se iniciou apenas na 

faculdade. Após a conclusão do 3º ciclo, concorri para o Colégio Internato dos 

Carvalhos para a área Desporto e Saúde, já com o objetivo de entrar na 

FADEUP, pois a minha intuição sempre foi seguir Desporto, embora não 

soubesse ao certo que tipo de profissão escolher de entre as várias opções. 

No colégio segui a opção de Desporto via Tecnológica visto que embora 

me permitisse concorrer à faculdade, dotava-me de capacidades mais técnicas 

e o curso continha uma vertente prática muito superior à opção de Desporto via 

Científica. Esta escolha foi, a meu ver, acertada, já que me permitiu ter a 

experiência de lecionar aulas a diferentes faixas etárias (crianças, jovens e 

idosos) e ao mesmo tempo concorrer para entrar na faculdade.  

Já na faculdade e após a conclusão da licenciatura, a decisão de escolher 

o mestrado de Ensino de Educação Física em detrimento de outros mestrados 

não foi fácil para mim. Sempre estive na dúvida entre o mestrado de Ensino, pelo 

qual acabaria de optar, e o mestrado de Alto Rendimento. O motivo que me fez 

optar pelo mestrado de ensino foi o título de professor que teria no fim do curso. 

No mestrado de alto rendimento o título atribuído seria o nível II de treinador de 

Futebol. No que concerne ao título, este poderia ser conquistado por mim após 

a realização de um EP num clube, devido à habilitação que possuo na vertente 

teórica desse mesmo título. Em termos de acreditação o mestrado de ensino 

seria mais benéfico para mim. 

As semelhanças entre “o Pedro no papel de treinador” e “o Pedro no papel 

de professor” são algumas, muito embora aja em contextos diferentes, com 

objetivos distintos e em faixas etárias diferentes. Por conciliar as duas funções, 
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de treinador e professor, existem muitas estratégias e formas de atuar que 

podem ser transferidas de um local para o outro. Em ambas as situações, tenho 

sempre como propósito que os atletas/alunos façam render o treino/aula para 

retirar o máximo de proveito do tempo que têm para aprender. Gosto de alunos 

empenhados, que tenham gosto pelas atividades propostas, atitudes positivas e 

que demonstrem os valores que cada um tem na sua vida. Talvez por ser 

treinador de escalões de formação, as aulas e os treinos tenham muitos aspetos 

em comum. A luta pela pontualidade, os momentos de instrução, a organização, 

o modo de intervir, e, por último, as estratégias que utilizo em treino para 

aumentar a motivação e o empenho dos atletas foram adaptadas nas minhas 

aulas. Deste modo, a experiência que acumulo enquanto treinador possibilitou 

uma transferência de conhecimento e competências para o estágio.  

Outras experiências de uma formação anterior que considero influentes 

para o estágio foram as aulas lecionadas no 12º ano no curso de Desporto via 

tecnológica, os campos de férias no qual desempenhei o papel de monitor e as 

aulas lecionadas em contexto de prática simulada proporcionadas pelas 

didáticas do 1º ano do Mestrado de Ensino de Educação Física. 

Com esta experiência de lecionar aulas a diferentes faixas etárias, 

desenvolvi muitas noções relativamente à adaptação das atividades consoante 

o nível dos alunos assim como a idade. Contudo desenvolvi competências de 

organização, gestão do espaço e do material e de resolução de conflitos práticos. 

A capacidade de adaptar e resolver problemas da prática no momento certo 

também foram competências desenvolvidas. Nesta experiência adquiri um gosto 

ainda maior na lecionação de aulas. 

Em todos os momentos da minha vida existiram pessoas que me 

marcaram e foram importantes nas minhas escolhas. Anteriormente referi os 

meus pais pelos valores e educação que me transmitiram, mas os professores 

de EF presentes no meu percurso académico também foram marcantes para a 

minha escolha, nomeadamente os professores de EF do Colégio Internato dos 

Carvalhos. Esses professores foram importantes porque a sua disponibilidade 

para os alunos e para as atividades da instituição que representavam era única, 

a capacidade de resolver os problemas de forma simples e com um sorriso na 

cara, espalhando a felicidade e o agrado de serem professores de EF. O facto 

de falarem dos seus percursos, de contarem as suas vivências nos mais 
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variadíssimos contextos e a proximidade afetiva que tinham com os alunos 

deixavam-me muito entusiasmado e com vontade de um dia ocupar um lugar 

semelhante.  

Tal como na frase que inicia o capítulo, é a transformar as pessoas e, 

consequentemente, o mundo que me sinto realizado e espero um dia fazer disso 

a minha profissão e a minha vida. 

Assim, desde sempre estive ligado ao desporto quer a desempenhar 

funções como em termos de percurso académico. Considero a disciplina que 

leciono neste ano de estágio, a EF, uma disciplina importante e com 

características únicas no currículo dos alunos, pois é a única que alia o 

desenvolvimento cognitivo ao desenvolvimento físico.  

A prática regular de atividade física beneficia a saúde física, mental e 

social, é crucial para o desenvolvimento das crianças e jovens e, ainda previne 

o desenvolvimento de doenças crónicas (Organização Mundial da Saúde, 1998). 

Visto que as crianças ocupam a maioria do seu tempo na escola, terá de 

ser a escola a dar resposta às recomendações da Organização Mundial da 

Saúde, através da EF. Haywood (1991) reitera, afirmando que a escola é capaz 

de consolidar padrões comportamentais nos alunos. A influência da disciplina 

poderá ser gigante comparada com outro tipo de atividades. 

Carreiro da Costa (2007) defende um aumento a carga horária da 

disciplina no currículo escolar, rematando que maiores índices de atividade física 

podem inclusivamente melhorar o desempenho escolar. 

Bento (1995) subscreve esta ideia ao referir que a educação desportiva é 

um contribuinte essencial para a vivência e formação da identidade, e que é o 

palco de encontro e confronto de pessoas. A EF em si é muito mais do que uma 

simples disciplina, é a única capaz de proporcionar um desenvolvimento 

completo e harmonioso do indivíduo em todas as suas dimensões. 
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2.2. Expectativas iniciais 
 
 

Pacheco e Masetto (2007) afirmam que o estágio se coloca numa posição 

de destaque porque proporciona ao aprendiz um desenvolvimento das suas 

capacidades profissionais. O estágio para mim foi sempre colocado numa 

posição destacada, onde eu esperava crescer e desenvolver todas as 

competências necessárias para me tornar num excelente professor de Educação 

Física. O estágio serviu como um ensaio do meu futuro nesta profissão. Posso 

aplicar as estratégias que considero as mais corretas e averiguar se resultam 

para no futuro ter uma bagagem mais completa que me permita resolver os 

problemas que vão surgindo. 

Pimenta (1997) e Fazenda (1998) têm alertado que existem situações 

precárias de estágio e essas dificuldades fazem com que o conhecimento que 

deve ser desenvolvido durante o estágio não seja criado. Revendo a opinião 

destes autores e conhecendo testemunhos de colegas de outros anos que já 

passaram pelo EP, existe algum receio de passar por uma experiência menos 

positiva no ano de estágio.  

As condições precárias de estágio que mais me assustavam eram a falta 

de acompanhamento, condições logísticas adversas e uma relação negativa 

com todos os intervenientes da escola. Por acaso o meu estágio não teve 

nenhuma destas situações precárias e acabou por ser uma experiência 

enriquecedora e bastante positiva. 

Este receio, das condições precárias de estágio, foi desparecendo com o 

conhecer da escola, as instalações, a PC e mesmo as colegas de estágio. No 

meu caso não existiu muita confusão à volta do estágio, todas as normas foram 

pré-determinadas, os estudantes-estagiários foram respeitados e, como tal, 

existiu um cenário positivo para ser um ano repleto de aprendizagens 

significativas. 

Ao longo da formação académica os aspirantes a professores visualizam 

e observam muitas aulas de professores mais experientes, mas essa 

observação torna-se vaga. Durante essas observações o aluno estagiário não 

vê é o que procede a ação do professor, as alternativas que o professor 

considera para tomar aquela decisão (Labaree, 2000 p. 232). 
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Já para Baptista (2012) a docência é uma profissão que exige a contínua 

construção de uma matriz identitária profissional consistente. A identidade é 

construída e recriada nas interações entre pessoas (Sfard e Prusak, 2005). Estas 

interações com as pessoas não acontecem nas observações das aulas dos 

professores mais exigentes, elas acontecem na lecionação de aulas por parte 

do aluno estagiário. Sendo que nesse confronto com a prática emerge a sua 

identidade enquanto professor. 

A fase inicial da carreira do professor é onde se confrontam as 

expectativas e as realidades (Flores, 1999). Deste modo o professor, no EP, tem 

a possibilidade de ver confrontadas todas as suas expectativas iniciais num 

contexto prático e verdadeiro. 

Por vezes, da anterior confrontação, pode ocorrer um “Choque com a 

realidade”, resultante das diferenças encontradas entre a formação inicial e o 

que de facto acontece na realidade (Hargreaves e Fullan, 1992), citado por Silva 

(1997). 

Sendo para isso importante a relação do EE com a PC e a união com o 

núcleo de estágio (NE), estas ligações favorecem o desaparecimento do 

“choque” e são importantes para o estagiário se sentir apoiado. 

A formação inicial, onde se incluí o estágio deve ser uma efetiva interação 

entre teoria-prática e de promoção de atitudes reflexivas sobre o ensino 

(Queirós, 2014). A mesma autora reitera que é através do contacto com o espaço 

real que o futuro professor conhece os contornos da profissão, tornando-se 

progressivamente membro dessa comunidade educativa. 

O EP torna-se assim fundamenta na formação de professores, “isto é no 

processo pelo qual os candidatos à profissão vão passando de uma participação 

periférica para uma participação mais interna e autónoma, no seio da 

comunidade docente, de modo gradual e refletido, de imersão na cultura 

profissional e de configuração e reconfiguração das suas identidades 

profissionais (Batista e Queirós, 2013 p. 47). 

As minhas expetativas eram muitas neste estágio, tinha o objetivo de 

tentar fazer o melhor, quer com os alunos, grupo de educação física e mesmo 

com a PC. Esperava aprender tudo, ganhar experiência para me tornar num bom 

professor de EF.  
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A escola, desde o diretor aos funcionários acolheram-me e integraram-me 

completamente. A PC deixou-nos à vontade incutindo nos estudantes-

estagiários um sentido de responsabilidade que nos guiou ao longo do estágio e 

se repercutirá na nossa vida profissional.  

O NE foi uma parte muito importante da experiência. O bom ambiente 

vivido durante todas as atividades, o sentimento de ajuda e de partilha de 

conhecimento esteve sempre presente. As duas colegas de estágio, a Estagiária 

S e a Estagiária T, tiveram um percurso idêntico ao meu em termos de formação. 

Já nos conhecíamos desde o secundário, frequentamos o mesmo curso e 

seguimos juntos para a faculdade. As ambições, os objetivos de nos tornarmos 

melhores a cada dia passado, era partilhado pelos três. Observamos as aulas 

uns dos outros ao longo do ano para aprendermos uns com os outros e ajudámo-

nos na resolução de alguns problemas. O núcleo funcionou sempre como uma 

equipa e ajudou a tornar agradável a experiência do estágio. 

O grupo de Educação Física foi acolhedor e prestável desde início, sendo 

que todos os professores do grupo, quer nos momentos formais de reuniões de 

grupo, quer nos momentos informais de uma conversa de dia-a-dia mostraram a 

sua disponibilidade em ajudar-me neste longo e complexo ano de estágio. As 

discussões que se foram criando com os diferentes pontos de vista fizeram-me 

muitas vezes questionar o porquê de certas opiniões e de certas conceções de 

ensino que alguns professores adotam e defendem. 

As minhas expectativas para com os alunos foram excedidas, tinha 

vontade em marcar a diferença perante os outros professores, tentando sempre 

ser competente e conquistar o respeito e a admiração deles pelo meu trabalho e 

pela minha maneira de ser. Penso que ao longo do ano fui exemplar e consegui 

cativar os alunos para as aulas, aumentando o gosto dos mesmos pela prática 

de exercício físico.  

A PC foi a personagem principal desta etapa. A conversa inicial naquele 

dia nas instalações da faculdade e, posteriormente, os encontros agendados 

com a escola fizeram acontecer a criação de um laço forte entre o núcleo e a 

professora. Exigente, compreensível e acima de tudo inovadora, deixou-nos 

sempre espaço para criarmos e mobilizarmos as nossas ideias. Conduziu-nos 

no longo caminho e no fim da viagem foi muito mais que uma colega de 

profissão, é uma amiga. 
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Com o intuito de melhorar algumas lacunas que pudessem existir em mim, 

tentei sempre procurar as opiniões da PC e das colegas de estágio para 

progredir e melhorar alguns aspetos. Gravei em algumas aulas a minha instrução 

para ver se a instrução era percetível e adequada aos alunos e fui gradualmente 

melhorando a instrução, usando muitas vezes a demonstração que, no meu 

caso, potenciava o momento. 

Nesta medida, e após um reviver de todos os momentos passados no 

estágio, posso afirmar que superei as expectativas iniciais que tinha. Consegui 

aprender muito, consegui aplicar muitas estratégias, muitas rotinas e muitos 

exercícios idealizados por mim. Cresci muito ao longo deste ano, aprendi que a 

reflexão é um processo determinante na busca do conhecimento e o meu 

entusiasmo pela profissão aumentou com o decorrer do ano. Ser professor de 

EF é um objetivo de vida! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquadramento da Prática Profissional  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



41 
 

3. Enquadramento da prática profissional 
3.1. Contexto escolar 

 
 

O EP consiste na última etapa que os aspirantes a professores de EF têm 

de ultrapassar. Este estágio ocorre no 2º ano do Mestrado de EEFEBS e é uma 

unidade curricular desse mesmo curso. A esta unidade curricular são atribuídos 

48 créditos, sendo que todos os estudantes no fim do estágio têm de elaborar 

um relatório, acerca do mesmo, e defendê-lo perante um júri. Após a finalização 

desta etapa os alunos estão preparados para exercer o papel de professores de 

EF. 

A entidade que regula a estrutura, o funcionamento e a regulamentação 

dos estágios profissionais é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação 

elabora as regras necessárias a serem cumpridas para que no final do percurso 

a pessoa esteja habilitada legalmente a exercer docência nas escolas. 

No Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março a mesma entidade afirma que para a 

qualificação num saber específico, que possibilite exercer profissionalmente a 

docência, esta terá de acontecer através da realização de um mestrado na área 

de ensino. 

Na regulamentação do EP é de salientar a seguinte alínea a) é obrigatório 

incluir no estágio profissional a observação e toda a prática de ensino é 

supervisionada. No meu caso, o NE observou as aulas todas dos colegas e ainda 

as aulas da PC. Deste modo sentimo-nos mais preparados, pois observamos e 

detetamos alguns erros que de seguida não iriamos cometer, desenvolvendo 

esta competência da observação tornando-nos mais críticos com as situações 

que observávamos. 

A alínea b) sugere que o estágio profissional proporcione ao EE 

experiências nas mais variadas situações, desempenhando vários papéis e 

várias funções ao longo do estágio. Ao longo do estágio tive muitas experiências, 

tendo planeado o ensino através da realização de unidades didáticas, 

planeamentos anuais e planos de aula, lecionando as aulas às minhas turmas 

passando a planificação para a prática e avaliando as progressões dos meus 

alunos. No que diz respeito às diferentes funções, acompanhei o DE na vertente 
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do futebol e regularmente reunia-me com a diretora de turma, para perceber os 

mecanismos a desempenhar nas tarefas desse cargo. 

A alínea c) defende que o estágio profissional deve ocorrer com o EE a 

lecionar em turmas com diferentes níveis de ensino e em diferentes ciclos. A 

minha turma residente foi um 7º ano, 3º ciclo de ensino, e a turma partilhada com 

o restante NE foi um 5º ano pertencente ao 2º ciclo de ensino. Estas turmas 

embora fossem do mesmo agrupamento, não pertenciam à mesma escola. Para 

completar estas experiências em diferentes ciclos, a PC espontaneamente 

possibilitava ao núcleo a lecionação de uma aula completa ou de partes ao 12º 

ano, ensino secundário. 

O estágio profissional “consiste na formação prática em contexto de 

trabalho que se destina a complementar e a aperfeiçoar as competências do 

estagiário... legalmente obrigatória para aceder ao exercício de determinada 

profissão” (Artigo 2º, Ponto 1, Decreto-Lei nº 66/2011 1 de junho, p. 3023). 

Ultimando, o objetivo do estágio profissional “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” (Normas Orientadoras, 2016-29017). 

Na regulamentação geral do EP defende-se uma aprendizagem 

multidisciplinar por parte dos estudantes-estagiários. Perspetiva-se uma 

evolução a diferentes níveis. O estágio não é apenas preparar e lecionar as 

aulas, tem muitas outras funções para desempenhar e conhecimentos a 

desenvolver. Um desses exemplos é o estudo de investigação que cada EE 

desenvolveu ao longo do ano letivo. 

No decreto lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro, está explicito que existirá 

uma parceria entre uma escola e a faculdade, denominada escola cooperante, 

que terá um professor cooperante que irá, ao longo do EP, realizar uma prática 

supervisionada com o EE. 

O Regulamento da unidade curricular do Estágio Profissional prevê três 

áreas de desempenho: I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem, 

II. Participação na escola e relação com a comunidade, III. Desenvolvimento 

Profissional. 
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Na área 1 estão presentes todas as atividades e tarefas relativas ao 

planeamento, realização e avaliação, assim como as tarefas das conceções. O 

objetivo primordial desta área é que o EE facilite e promova o processo ensino-

aprendizagem dos seus alunos. 

A área 2 consiste nas atividades não letivas, como por exemplo o DE, as 

visitas de estudo e as atividades da DT. Sendo o objetivo que o EE se integre na 

comunidade educativa em que se encontra. 

Por último, na área 3, o EE deve melhorar e evoluir as suas competências 

profissionais, através das seguintes estratégias reflexão, investigação, 

observação e ação. Nesta área brota o estudo de investigação que cada EE 

desenvolveu. 

Batista & Queirós (2013) defendem que estas três áreas de desempenho 

são fundamentais para que o EE desenvolva competências profissionais que 

possibilitem o exercer da profissão de professor de Educação Física.  

Por último, descrito no 7º e 9º artigo, o EE terá de compor o seu RE e 

posteriormente defendê-lo publicamente.  
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3.2. Caracterização das escolas 
 
 

3.2.1. Escola Secundária dos Carvalhos 
 

A escola principal onde realizei o meu estágio, na qual dediquei mais o 

meu tempo de trabalho, foi a escola Secundária dos Carvalhos, sendo a escola 

Sede do Agrupamento de Escolas de Carvalhos (AEC). A esse agrupamento 

pertence a outra escola que completou o meu EP, a escola Padre António Luís 

Moreira. Nesta última escola tive a experiência de lecionar, somente, aulas à 

turma partilhada pelo NE. 

Em termos geográficos, a escola Secundária dos Carvalhos situa-se no 

centro dos Carvalhos, perto da estrada nacional, do posto da GNR dos 

Carvalhos e do Lar Juvenil dos Carvalhos. 

A escola possuía instalações muito boas para o desenvolvimento dos 

professores estagiários de EF, tendo um pavilhão gimnodesportivo, um espaço 

exterior e ainda um outro pavilhão de dimensões mais reduzidas. As instalações 

para a prática desportiva não se esgotavam aqui, beneficiando de um contrato 

celebrado com o Lar Juvenil dos Carvalhos, podendo, sempre que necessário, 

usufruir dessas instalações. 

Devido ao contrato entre a escola e o lar, os alunos do lar, na sua grande 

maioria, frequentam a escola, sendo alunos carenciados a nível afetivo e com 

muitas dificuldades económicas. 

Em termos de material desportivo a escola encontrava-se bem equipada, 

não faltando material para nenhuma modalidade. O estado do material era ótimo 

e encontrava-se todo em excelentes condições para a sua utilização. O material 

dividia-se em material utilizável para o interior e material utilizável para o exterior, 

devido a esta distinção o material dificilmente se degradava, o que fazia com que 

as suas boas condições fossem asseguradas ao longo do ano.  

A escola era frequentada por 600 alunos, as instalações continham 5 

pavilhões distinguidos por letras de A a E, e cada letra representava um bloco 

em específico. O bloco E referia-se aos pavilhões e ao gabinete de Educação 

Física. 

 Os alunos, com uma condição económica média-baixa, eram humildes e 

possuíam um gosto pela disciplina de EF muito grande. Este gosto foi 



45 
 

demonstrado ao longo do ano na participação, em massa, em todos os torneios 

criados pelo núcleo.  

 

 

3.2.2. Escola Padre António Luís Moreira 
 

A escola Padre António Luís Moreira, embora idêntica à escola 

Secundária dos Carvalhos, continha características diferentes. 

Em termos de instalações esta escola era mais pobre, tendo apenas um 

pavilhão e um espaço exterior. Esse pavilhão encontrava-se dividido em três 

espaços, tal como o pavilhão gimnodesportivo da Secundária, embora estes 

espaços fossem consideravelmente maiores. 

Esta escola, visivelmente, mais pobre a nível de instalações, possuía um 

grau de degradação maior comparativamente à outra escola. Inclusive no tempo 

de inverno chovia dentro do pavilhão, o que condicionava alguns espaços para 

a aula, de modo a não colocar em risco a integridade física dos alunos. 

O material nesta escola existia em menor quantidade e o seu estado de 

conservação também era pior. Ao longo do ano, e em muitas ocasiões, foi 

necessário o núcleo trazer material da escola Sede. 

Os alunos nesta escola eram de um nível social mais baixo, sendo notória 

as suas dificuldades financeiras. Na dimensão afetiva os alunos desta escola 

eram mais problemáticos do que os alunos da escola Sede. Existiam mais 

situações de violência, os alunos eram mais vezes expulsos das aulas e mais 

vezes suspensos das atividades letivas. Isto, porque aos melhores alunos existia 

o convite para o ingresso na escola Sede, tendo como objetivo formar turmas de 

excelência constituídas por alunos do mesmo nível. Em contrapartida os alunos 

que causavam muitos problemas na escola Secundária realizavam o trajeto 

inverso. 

Em ambas as escolas a distribuição dos espaços decorria do 

cumprimento do roulement. Na escola secundária o roulement era cumprido, 

mas existiam trocas no caso de entendimento entre professores. Nesta escola 

os estudantes estagiários tiveram o privilégio de escolherem sempre o espaço 

que queriam utilizar naquela unidade didática (UD), demonstrando que a 

organização nesta escola era inferior à verificada na escola Sede.
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3.3. Caracterização da comunidade educativa 
 
 

A comunidade educativa refere-se aos segmentos que participam, de 

alguma maneira, no processo educativo desenvolvido numa escola. Na maioria 

dos casos, estes agentes que constituem a comunidade educativa, são os 

professores, funcionários, pais e alunos. 

A comunidade educativa escolar da Escola Secundária dos Carvalhos 

recebeu o NE muito bem desde o primeiro dia. Desde o diretor, aos funcionários 

e até mesmo aos restantes professores, sempre se mostraram disponíveis para 

qualquer coisa que fosse necessária. 

O diretor demonstrou ser uma pessoa fechada, raramente expressava 

sentimentos, mas, ao longo destes anos relativamente ao seu papel, têm vindo 

a desempenhar um trabalho muito importante no desenvolvimento da escola 

Sede e consequentemente do AEC. Quando se encontrava comigo nos 

corredores da escola perguntava-me sempre se necessitava de alguma coisa, 

se tudo estava a correr bem, e por mais do que uma vez, elogiou o trabalho 

desenvolvido pelo NE.  

As funcionárias das instalações desportivas foram extremamente 

dedicadas e competentes. Conseguiram aliar isso ao facto de serem bem-

dispostas e contribuírem para um bom ambiente. Mostraram-se sempre 

disponíveis para ajudar, contribuindo muito para o bom funcionamento e 

organização das instalações desportivas. 

Os professores auxiliaram-nos muito, esclarecendo dúvidas, partilhando 

exemplos das suas práticas, transmitindo as suas experiências e 

conhecimentos. Ao longo do ano, com a confiança no nosso trabalho a subir, os 

professores forneciam-nos autonomia para solucionar problemas sozinhos ou 

tomar decisões, segundo o nosso próprio pensamento.  
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3.4. Grupo de Educação Física 
 
 

O grupo de Educação Física era constituído por seis professores de EF e 

pelos três estudantes estagiários. Dos seis elementos do grupo existiam duas 

mulheres e quatro homens. Sendo que devido a um problema de saúde um dos 

homens foi substituído por outra uma professora. 

As minhas expetativas iniciais para com o grupo de Educação Física eram 

positivas. O auxílio dado por eles poderia ser muito importante no desenrolar do 

estágio e no futuro, visto que todos estes elementos tinham tantos anos de 

experiência como eu anos de vida. O grupo esteve sempre disponível para 

ajudar, esclareceu dúvidas, discutiu temas e a análise a diferentes pontos de 

vista foram fundamentais para despertar um espírito crítico. 

No grupo de Educação Física não existia uma linha orientadora de ensino, 

isto é, não existia uma preocupação para os professores lecionarem as matérias 

de forma idêntica, cada professor adotava o seu estilo de ensino. Nesse aspeto, 

todos os elementos do grupo tinham a liberdade para decidirem sobre o estilo 

de ensino, mas o que acontecia é que, nem sempre, essa liberdade era benéfica. 

No caso de uma turma ter um professor durante três ou quatro anos letivos 

seguidos e no ano seguinte trocar sentirá uma mudança drástica o que, no meu 

entender, não devia acontecer, visto que o grupo devia delinear algumas linhas 

orientadoras para todos os professores se guiarem. Nesse cumprimento das 

linhas orientadoras, cada professor teria de as adaptar e criar com autonomia o 

seu processo de ensino-aprendizagem. 

O grupo de Educação Física tinha como coordenador um professor com 

uma ligação bastante forte à escola. Além de professor de EF, desempenhava 

os papéis de coordenador do departamento das expressões e membro do 

concelho pedagógico e do conselho geral. As informações que tinham de ser 

endereçadas ao grupo de Educação Física aconteciam por seu intermédio.  

A segunda professora mais velha do grupo também desempenhava 

funções idênticas a nível de concelho geral e de concelho pedagógico. Ambos 

estudaram na nossa faculdade e por isso subjugam alguns entendimentos muito 

parecidos com os nossos, mas ao mesmo tempo nas coisas que evoluíram, os 

seus entendimentos e opiniões divergem. 
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O coordenador das instalações desportivas também era professor do 

nosso grupo, embora estivesse afastado da escola devido a uma lesão contraída 

num jogo do DE. Por isso, as instalações não tiveram um acompanhamento tão 

aprofundado, assim como o material desportivo. A subcoordenadora das 

instalações era uma professora da escola Padre António Luís Moreira, facto que 

condicionou o seu trabalho devido a ausência física para a resolução dos 

problemas.  

A PC era a professora do grupo mais atualizada com as correntes de 

ensino recentes. A própria afirmou, várias vezes, que o facto de estar em 

contacto, ano após ano, com os núcleos de estágio favorecia essa constante 

atualização. A PC era a professora do grupo que tinha uma visão mais próxima 

da minha em relação ao ensino e ás aulas de EF. A resolução dos problemas 

que surgiam, relacionados com o grupo, era assegurada pelo trabalho da 

professora que se preocupava em resolver as coisas antecipadamente, evitando 

mal-entendidos e antecipando alguns. 

Um dos professores trabalhava de maneira completamente diferente do 

restante grupo, não cumpria as regras estabelecidas relativas aos horários e à 

utilização do material, colocando o grupo de Educação Física em situações 

constrangedoras. Em algumas ocasiões o grupo de Educação Física recebia 

chamadas de atenção da direção relacionadas com o trabalho deste professor. 

O grupo de Educação física sempre foi mais conivente com este professor, 

tentando de uma maneira pacífica resolver as situações que iam aparecendo. 

Dentro do grupo as atividades desenvolvidas foram da responsabilidade 

do núcleo, o corta-mato, o dia D, o meeting de atletismo. Todas estas provas 

foram planeadas e desenvolvidas pelo núcleo, contando sempre com a 

enormíssima ajuda dos professores no dia das respetivas provas. 
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3.5. “Os Três mosqueteiros” 
 
 

O NE era algo crucial para o culminar de um EP de sucesso. O ambiente 

de entreajuda e o sentimento de partilha, dentro de um grupo, constituía-se como 

algo fundamental para o seu bom funcionamento. 

O nome três mosqueteiros foi um nome escolhido pelo núcleo com total 

consentimento, e a alusão feita foi a três pessoas que ao longo do estágio iam 

lutar para atingir os objetivos perspetivados.  

Antes de conhecer a constituição do NE perspetivava que fossem duas 

pessoas que quisessem trabalhar e aprender da mesma maneira que eu queria. 

Gostava que fossem pessoas simpáticas e capazes de, ao longo do ano, criar 

um grupo forte e deixassem a sua marca na escola e na PC. 

A lista dos núcleos saiu e fiquei satisfeito com as colegas que constituíam 

o meu núcleo. A Estagiária S e a Estagiária T tiveram um percurso muito 

parecido com o meu a partir do 10º ano e isso poderia ser um fator importante 

para que as perspetivas coincidissem nos três. Ambos frequentamos o Colégio 

Internato dos Carvalhos no ensino secundário, no curso de Desporto. Também 

fizemos a licenciatura e o mestrado juntos na FADEUP. 

O facto de já nos conhecermos fez com que, desde o primeiro dia, o 

trabalho se iniciasse sem perdas de tempo para nos conhecermos. Não foi 

necessário passar por um período de conhecimento nem de adaptação às 

colegas de estágio. 

O núcleo traçou um objetivo comum que seria atingir o patamar de 

excelência ao longo do estágio e consequentemente tirar vinte na nota do EP. 

Ao longo do ano fomos trabalhando nesse objetivo planeando aulas completas 

e capazes de proporcionar aprendizagem aos alunos, o trabalho reflexivo e os 

documentos importantes como diários de bordo e unidades didáticas foram 

realizadas atempadamente e fomos pró-ativos, criando e desenvolvendo 

torneios e atividades ao longo do ano letivo.  

Dentro do NE cada elemento trouxe coisas positivas para formar um bom 

núcleo. A ambição de deixar uma marca na escola, nos alunos e na PC eram 

objetivos comuns. Mas a personalidade e a maneira de ser cada um acrescentou 

ferramentas ao núcleo e ajudaram ao bom funcionamento do mesmo. 
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A Estagiária S com a sua ansiedade natural foi, na grande maioria das 

ocasiões, o motor do grupo. Ela conseguia ser a pioneira a pensar nas coisas a 

fazer, iniciava o trabalho por ser irrequieta e curiosa e assumia o controlo das 

operações inconscientemente. A turma dela não lhe deu descanso, ao longo do 

ano, por ser uma turma grande com alunos difíceis, em que o principal problema 

da Estagiária S, não foi o modo de ensinar, mas sim o controlo disciplinar da 

turma. Nas atividades extra-aulas, também foi dinamizadora e preocupada com 

isso, o ponto mais alto do seu trabalho foi a planificação mental do nosso dia D, 

onde as ideias para a organização deste dia imergiram, maioritariamente, da sua 

cabeça. 

A Estagiária T, embora muito diferente da Estagiária S, trouxe ferramentas 

úteis para o núcleo. Como professora preocupa-se a ensinar os alunos, e 

conseguiu desde sempre controlar a disciplina da sua turma. A Estagiária T é 

muito serena e muito calma, e isso traduz-se na sua instrução na aula que muitas 

vezes foi sonolenta e com um ritmo baixo, sendo a tradução perfeita da sua 

personalidade. A nível informático foi uma mais-valia para o grupo, ajudou-nos a 

trabalhar com as “box´s”, criou e ajudou na criação dos cartazes para todos os 

eventos promovidos pelo núcleo. A sua serenidade ajudou-me a controlar a 

ansiedade da Estagiária S em alguns momentos de maior tensão e aglomeração 

de trabalho. 

Rematando o assunto, fiquei grato por ter a possibilidade de trabalhar com 

as duas colegas, que me ajudaram a crescer enquanto professor e pessoa. 

Nunca deixaram que o rumo se alterasse e o nosso objetivo esteve sempre 

presente nas nossas cabeças, a ambição e a coragem transmitidas por elas 

também. Eu no núcleo funcionei como o mediador, acalmava os outros 

elementos com a minha serenidade natural, o meu espírito prático ajudou a 

simplificar problemas que se adivinhavam complexos. A nível social o núcleo foi 

exemplar, o relacionamento com os professores, com as funcionárias e com os 

alunos, irá certamente um dia deixar saudade...  
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3.6. Auxiliares do processo: Professora Cooperante e Professora 
Orientadora 

 
 

3.6.1. Professora Cooperante 
 

A história com a PC iniciou-se na faculdade, após uma aula de 

apresentação do EP, quando a professora chegou ao auditório, assim como 

muitos outros professores cooperantes, e pediu para conhecer os seus 

estudantes estagiários. Desse momento até ao início do ano letivo seguiram-se 

inúmeras reuniões na escola, nessas reuniões além de começarmos a trabalhar 

em documentos importantes, serviram para conhecermos a professora e ela 

conhecer o núcleo. 

A PC foi exigente desde o início, após perceber que o objetivo do núcleo 

era atingir um nível muito elevado, nunca deixou que o ritmo de trabalho 

abrandasse, colocando sempre a fasquia alta. 

O professor Cooperante, segundo Rodrigues (2003), tem a missão de 

ensinar e facilitar a aprendizagem dos seus professores-estagiários, devendo 

criar um bom clima relacional e desenvolvendo a prática reflexiva. O autor 

defende mais competências e funções para o professor cooperante, mas estas 

referidas anteriormente fazem especial sentido no meu caso. A PC ensinou-me 

muito ao longo do ano e facilitou o meu desenvolvimento como professor, para 

isso utilizou algumas estratégias. Quando eram conceitos mais fulcrais ela 

utilizava a instrução direta para nos transmitir os conhecimentos, mas em muitas 

ocasiões, através da descoberta guiada, direcionava a nossa pesquisa e o nosso 

pensamento para certos conhecimentos, de modo a despertar a nossa 

autonomia.  

O bom clima relacional foi evidente desde os primeiros momentos vividos 

em conjunto. A professora sempre procurou encontrar um equilíbrio harmonioso 

entre o núcleo e isso ajudou, também, na relação que mantivemos com a 

professora. Estes laços criados não vão desaparecer com o tempo, visto que no 

final do ano será uma amiga e colega de profissão que estará disponível para 

nos ajudar no que for necessário.  

A PC possibilitou-nos autonomia e espaço para implementarmos as 

nossas ideias e convicções, um desses exemplos é a permissão que a 
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professora me deu a mim para a ajudar e intervir de forma ativa na condução 

das aulas de Futebol nas suas turmas. Nesse momento consegui aplicar de uma 

forma mais frequente e metódica aquilo que advinha da minha formação 

específica e experiência. 

A citação que mais me marcou, proferida pela PC, foi o “Porquê?”. Além 

de ter sido muito utilizada ao longo do ano de estágio, foi uma expressão que 

teve muito significado, em particular para mim, pois ajudou-me a evoluir na 

prática reflexiva. A prática reflexiva, na vertente teórica, foi onde demonstrei mais 

dificuldades no estágio e a expressão “Porque?” ajudou-me nesse processo, 

porque despertou em mim o pensamento crítico e beneficiei com esse 

argumento no momento reflexivo. 

 
 

3.6.2. Professora Orientadora 
 

As minhas expectativas iniciais relativamente à professora orientadora 

(PO) eram as seguintes: estar presente ao longo do estágio e que mantivesse a 

exigência proclamada pela PC, nomeadamente na orientação do RE.  

A primeira expectativa ocorreu de forma diferente do que eu previa, mas 

realizou-se. A PO não esteve tão presente fisicamente como esperaria, mas 

nunca deixou de fazer sentir a sua presença, nomeadamente nas correções e 

análises dos documentos em suporte digital.  

A sua presença física era muito importante para a segurança do núcleo. 

Um exemplo disso foi a presença da PO na defesa da apresentação do meu 

estudo de investigação. Nesse momento senti-me mais seguro, pois os seus 

reparos beneficiaram a adaptação do meu estudo tornando-o mais significativo 

e melhor delineado.  

A transmissão de conhecimentos e experiências ocorreu nomeadamente 

nas aulas observadas, em que a professora realizava correções e emitia 

estratégias e feedbacks (FB) para nos auxiliar no futuro. A observação conjunta 

das aulas permitiu-nos focar alguns aspetos que negligenciamos, e que por 

ventura, podiam ser importantes. No fim de cada aula observada pela PO era 

realizado um respetivo balanço que nos ajudava na planificação das próximas 

aulas. 
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3.7. Alunos como atores principais 
 
 

3.7.1. 7º H: H de Harmonia 
 

A turma do 7ºH foi a minha turma titular do EP. A turma caracterizava-se 

por ser serena e com bom comportamento, há exceção de três alunos. Em 

termos de motivação a turma caracterizava-se pela falta dela, assim como o 

pouco interesse e empenho canalizado para as aulas. A grave falta de motivação 

originou o tema para o meu estudo de investigação, tendo-me proposto a 

arranjar soluções ao longo do ano para combater esta falta de motivação. 

 Na primeira análise que fiz da turma reparei que a média de idades era 

muito superior às restantes turmas de 7º ano, esse dado era fruto do resultado 

da grande maioria dos alunos terem reprovado, pelo menos uma vez. Há casos 

de alunos com duas e até três retenções em anos anteriores.  

 Os três alunos que evidenciavam um comportamento mais desviante nas 

outras disciplinas, curiosamente nunca me criaram problemas nas aulas. O gosto 

deles pela disciplina e a relação proximal que mantinham comigo foram fatores 

importantes para o controlo disciplinar da turma. Nas aulas o controlo disciplinar 

destes alunos significava o controlo total da turma, dando a possibilidade de me 

focar nas correções e na emissão de FB, contribuindo mais para a prendizagem 

dos alunos. 

 A turma era reduzida e composta por 20 elementos, o motivo relacionava-

se com a presença de dois alunos com necessidades educativas especiais. 

Nenhum apresentava dificuldades motoras, mas sim um elevado défice 

cognitivo. Na prática não tive problema nenhum com estes alunos, certificando-

me apenas se percebiam o exercício, e mais importane ainda, que a minha 

instrução fosse o mais clara e específica possível. Na avaliação teórica estes 

alunos realizaram testes iguais aos colegas, com o especial cuidado de 

esclarecer as dúvidas que iam surgindo na resolução do teste por parte deles. 

Uma aluna criou situações desnecessárias e complicadas a nível 

disciplinar devido ao défice de carinho e afeto que sempre demonstrou ter. A 

aluna aceitava as minhas correções e chamadas de atenção, mas tais tinham de 

acontecer de forma calma e serena, não podendo ser de forma agressiva. Se 

em algum momento a aluna interpretasse as minhas palavras como um ralhete, 
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a mesma amuava e ficava assim até ao término da aula. A minha relação com a 

aluna traduz-se num gráfico com altos e baixos e a minha sensibilidade no modo 

de comunicar com a aluna foi a chave para ter o seu controlo disciplinar, 

direcionando a sua atenção e concentração para os exercícios da aula. 

A turma do 7º H não foi a turma de sonho, pois não é fácil para um 

professor lecionar aulas a alunos desmotivados e sem vontade de fazer o 

pretendido, mas esta luta travada com a turma desde o início do ano foi ganha 

por mim. Em nenhum momento pensei em desistir da procura de estratégias e 

soluções para aumentar a motivação dos alunos, considero que venci a batalha 

e a minha marca vai permanecer na turma. 

 
 

3.7.2. 5ºG: G de Grandiosos 
 

A turma do 5ºG foi a turma partilhada pelo NE, neste ano letivo. A 

constituição da turma foi fruto de uma junção de várias turmas pré-primárias 

oriundas de diferentes escolas, e que por este motivo a adaptação à nova escola 

foi um processo difícil e com algumas complicações. 

Na reunião intercalar do 1º período e na reunião de avaliação do 1º 

período foi atribuído um rótulo negativo à turma. Os alunos evidenciavam uma 

falta de organização e de empenho, aliados a muitos problemas disciplinares nas 

aulas, que assustavam os professores, criando a ideia de uma grande parte da 

turma correr o risco de reprovar o ano. 

Nas aulas de EF o cenário era bastante diferente, os alunos eram 

extremamente motivados e competitivos, sempre prontos para realizarem as 

tarefas da aula. O comportamento era bom e a turma alcançava boas notas em 

quase todas as modalidades. 

A minha atuação nesta turma foi responsabilizar-me pelo ensino das três 

modalidades seguintes, Futebol, Andebol e Lançamento do Peso. Nas aulas das 

colegas do núcleo também estive presente, para fornecer auxílio e observar.  

O principal ponto negativo da turma, e que se traduziu em muitos 

problemas ao longo do ano, foi a falta de acompanhamento parental. Os alunos 

não estudavam, tinham várias faltas de trabalho de casa e alguns trabalhos das 

disciplinas práticas não eram realizados. Nos momentos de reunião entre 

encarregados de educação e a diretora de turma os pais alegavam que os alunos 
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omitiam esses trabalhos e que não tinham conhecimento disso. O 

acompanhamento parental é fundamental para o aluno se sentir seguro e 

motivado a realizar o que está correto, caso contrário o aluno optará pelo 

caminho mais fácil e mais fora do normal.  

 
 

3.7.3. As outras turmas de 7º ano 
 

Na escola Secundária dos Carvalhos existiam 6 turmas no 7º ano de 

escolaridade, turmas essas que tiveram uma relação próxima do NE ao longo do 

ano. Neste ano de escolaridade existe uma disciplina denominada Oficina de 

Artes em que a modalidade abordada é a Dança. 

As aulas desta disciplina foram observadas pelo NE, ao longo do ano, 

com o objetivo de perceber o funcionamento da disciplina. Esta observação tinha 

o intuito de nos fazer capacitar com o conhecimento relativo das melhores 

estratégias para aplicar quando fossemos nós a lecionar à nossa turma. O 

funcionamento das aulas de Dança, na escola, não era muito diferente do que 

aprendemos na faculdade, na Didática de Dança, inclusive adaptamos o 

planeamento anual para acrescentar conceitos que estavam em falta no 

planeamento da escola, referente ao ano transato.  

As observações e as intervenções que realizávamos, com o 

consentimento da PC, permitiu-nos ganhar confiança e conhecer as turmas de 

7º ano. Uma dessas turmas marcou-me pelo facto de todos os elementos terem 

objetivos comuns, sendo que o empenho e a dedicação nas aulas eram uma 

imagem de marca da turma. A turma SELF (Seção Europeia de Língua 

Francesa) era constituída por 28 alunos e a grande maioria fazia parte do quadro 

de honra da escola e/ou quadro de excelência, destacavam-se não só na 

vertente teórica como na prática, ganhando vários torneios ao longo do ano.  

Esta relação de proximidade que foi sendo construída entre o NE e as 

turmas de 7º ano, fez com que estes alunos fossem especiais para o núcleo. Os 

torneios organizados tinham como público alvo definido as turmas de 7º ano. Os 

motivos para tal eram a confiança já existente e o prémio pela motivação e gosto 

pela prática desportiva demonstrada por estes alunos. 

Nos intervalos e sempre que nos cruzávamos com estes alunos existia 

um clima de carinho entre os alunos e os professores estagiários, cumprimentos 
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e perguntas sobre o que iriamos abordar nas aulas seguintes ou testemunhos 

de saudade quando a disciplina semestral terminava eram muito frequentes. 

Estes alunos do 7º ano marcaram o nosso EP, foram atores principais nesta linda 

história. 

 
 

3.7.4. 12º ano 
 

O meu EP foi muito rico, passei por várias experiências e vivências que 

me ajudaram a crescer e a tornar-me melhor professor. A PC mostrou-se sempre 

disponível para nos ajudar neste crescimento. Uma dessas ajudas foi a 

possibilidade de interagirmos e lecionarmos partes de aulas a esta faixa etária, 

para enriquecermos a nossa experiência no estágio. 

A turma de 12º ano além de ser uma turma profissional, englobava alunos 

com idades próximas da minha. Por esse motivo a nossa relação era diferente 

da experienciada no 7º e 5º ano. As crenças e as motivações dos alunos eram 

mais facilmente percecionadas por mim devido a proximidade de idades. O 

planeamento das aulas podia ser mais concreto, comparando o grau de 

dificuldade dos exercícios com a minha capacidade de execução. 

Outra experiência foi a vivência do ensino ordenado e organizado em 

módulos. O planeamento das aulas no 5º e 7º anos obedecia ao planeamento 

anual realizado pelo NE no início do ano, mas este planeamento obedecia aos 

módulos definidos para aquele ano de escolaridade.  

Dentro de cada módulo o professor tem a autonomia e a liberdade para 

abordar a matéria de ensino da forma que entender, tornando a matéria mais 

motivadora para os alunos. Um dos exemplos disso foi no módulo referente ao 

doping e às drogas utilizadas no desporto, a PC prescindiu de lecionar esta 

matéria através de aulas teóricas e em duas aulas práticas dispensou os minutos 

iniciais para passar uns slides e uns vídeos relativamente ao tema. Com esta 

estratégia a professora cumpriu o objetivo do módulo e ao mesmo tempo 

conseguiu abordar a matéria de forma suave e motivadora para os alunos, que 

por si só, já são suficientemente desmotivados. 

Outro aspeto da minha experiência, no ensino secundário, ao nível do 

ensino profissional, são o elevado número de faltas que os alunos dão à 

disciplina. A grande maioria dos alunos da turma, estando no último ano do 
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ensino secundário, encontravam-se a realizar estágio e faltavam a muitas aulas, 

sendo difícil para o professor planear as aulas tendo em vista que numa aula 

podiam aparecer os 28 alunos como na seguinte estarem apenas 12 alunos.  
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3.8. Gémeas do 7ºH: caso único de desvalorização da disciplina 
 
 

As duas alunas gémeas do 7ºH foram as mais marcantes do meu EP, não 

pelos melhores motivos. No momento da distribuição das turmas pelos 

professores estagiários, a PC alertou-me para o facto de estas alunas serem 

altamente desmotivadas e um foco de problemas quanto à assiduidade nas 

aulas. As alunas, anteriormente, já foram da turma da PC por isso esse 

conhecimento adquirido sobre elas, sabia que qualquer motivo era forte o 

suficiente para faltarem à aula. 

As gémeas, há dois anos atrás, tiveram um grave acidente que causou 

mazelas, que nos dias de hoje, ainda de fazem sentir, como por exemplo a 

grande facilidade de se magoarem nas articulações dos membros inferiores. O 

problema é que elas fazem valer esse acidente como um trunfo para quando não 

querem realizar a aula terem uma boa desculpa para tal.  

Na fase inicial do ano, no momento de criação de laços entre os alunos e 

o professor, as gémeas mostraram-se empenhadas e realizaram as primeiras 

aulas de EF. Após ganharem confiança com a turma e comigo começou a falta 

de assiduidade, numa aula tinham um problema no joelho e na aula seguinte já 

era no tornozelo, sendo que na UD de Basquetebol (primeira modalidade a ser 

abordada) a avaliação delas traduziu-se num teste teórico visto que faltaram às 

aulas quase todas da unidade. 

No momento de avaliação do 1º período ambas tiveram nota 2 à disciplina. 

Com esta classificação pensei que serviria de exemplo e que nos períodos 

seguintes o seu comportamento se iria alterar. No 2º período iniciou-se a UD de 

Ginástica, na qual em nenhuma aula marcaram presença. A minha atuação 

perante as alunas modificou neste momento, tive uma conversa séria com elas 

no sentido de sensibiliza-las e de as fazer perceber que a maneira de agirem 

não estava correta. Esta conversa resultou e o comportamento relativamente à 

disciplina melhorou significativamente, contudo continuou insatisfatório. As 

alunas realizaram as aulas todas da UD de Voleibol e no 3º período aconteceu 

o momento mais relevante nesta história. 

Na aula do 20 de abril dedicada ao Futebol, as condições atmosféricas 

não eram favoráveis e no decorrer da aula as alunas retiraram o casaco pois 
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alegaram “estar com calor”, tal como é demonstrado na seguinte reflexão do 

Diário de Bordo: 

“As condições atmosféricas não eram as melhores, o vento forte fazia-se 

sentir, o sol tímido escondia-se e o frio aparecia sem ser convidado. Até 

que num dos exercícios as duas alunas decidiram retirar o casaco, 

refletindo o empenho que as mesmas tiveram ao longo da aula.” (Diário 

de Bordo, 21 de abril de 2017, p. 74) 

No momento não atribuí muito valor nem significado, mas ao refletir sobre 

este acontecimento e comparando com o comportamento inicial das alunas, era 

uma grande vitória para mim. 

As gémeas passaram a ser mais assíduas, passaram a perguntar coisas 

pertinentes sobre os exercícios e o seu empenho aumentou. Como professor da 

turma sinto um orgulho enorme em ter contribuído para a mudança, por muito 

pequena que tenha sido, do comportamento das alunas, face à disciplina de EF. 
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3.9. Othman: o aluno sírio do 7ºH 
 
 

“Hoje, 26 de Janeiro de 2017, a minha ligação, até aqui única e 

exclusivamente através das notícias, com a guerra existente na Síria ficou 

de certa forma mais estreita. No início da minha aula tive a notícia que, a 

partir deste momento, teria na turma um aluno Sírio, que veio para 

Portugal com a família, sendo um dos muitos milhares de refugiados. Ele 

fará parte da minha turma residente e será, por isso, um aluno a quem a 

responsabilidade de ensinar a disciplina de Educação Física estará ao 

meu encargo.” (Diário de Bordo, 27 de janeiro de 2017, p.55). 

Conforme ilustra o excerto acima, na minha turma residente entrou um 

aluno sírio, refugiado de guerra. 

A entrada deste aluno, especial, para a turma fez-me adotar algumas 

estratégias para o ajudar. Comecei a duplicar o plano de aula para transmitir os 

exercícios em inglês e utilizei sempre a demonstração, que sendo uma 

linguagem universal, me ajudou sempre a fazer o aluno perceber o que era 

pedido. 

O meu objetivo inicial era contribuir para a integração e inclusão do aluno 

no seio da turma, fortalecendo os laços que seriam criados com a mesma. O 

aluno encontrou uma turma com alunos mais velhos que a idade dita normal para 

frequentar o 7º ano, e teve sorte em fazer parte da turma que possuí uma 

maturidade elevada o que facilitou o seu acolhimento.  

Um momento caricato aconteceu no dia do simulacro. Neste dia o aluno 

encontrava-se na escola, mas não estava a assistir a nenhuma aula, de repente 

os alarmes soaram, as pessoas começaram a deslocar-se para o ponto de 

encontro e o aluno encontrava-se aflito sem perceber o que estava a acontecer. 

No ponto de encontro reparei que o aluno estava visivelmente incomodado e 

sem saber o que fazer. A minha atuação foi dirigir-me a ele e explicar que aquilo 

não passava de um exercício de simulação para perceber se a escola tinha 

condições para atuar no caso de um incêndio verdadeiro.  

O aluno, por todo o seu passado que se encontra escondido, foi diferente 

e especial para mim. Desde todas as estratégias utilizadas em aula, de modo a 

favorecer e facilitar a sua aprendizagem, até à íntima relação que criou com 
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todos os professores e colegas de turma. As seguintes linhas retratam o 

sentimento que nutri pelo aluno: 

“A humanidade, como tudo, tem momentos excelentes em que se faz 

história e momentos em que esta é manchada, sendo que este momento 

é certamente um de manchar a história. Sair do país devido à guerra 

existente no mesmo, abandonar a sua vida, as suas raízes e os seus 

amigos, começando tudo de novo num lugar nunca antes visto, será duro 

e difícil.  

Quero que um dia, após esta guerra ter cessado, que o aluno já com a 

sua vida retomada, se lembre que em Portugal teve um professor de 

Educação Física que o marcou pela positiva e que jamais se esquecerá 

de mim...” (Diário de Bordo, 23 de janeiro de 2017, p.56). 

  



62 
 

3.10. Caso de indisciplina: duplo diagnóstico 
 

No momento de distribuição das turmas pelos professores estagiários, no 

início do ano letivo, existia o nome de um aluno na lista da minha turma que 

faltou ás primeiras aulas. Após perguntar à turma quem era, a resposta foi que 

não conheciam nenhum aluno com esse nome e que não frequentava as aulas 

das outras disciplinas. 

A professora da Educação Especial, entretanto, marcou uma reunião 

comigo para falarmos sobre este assunto. O aluno possuía um historial muito 

prejudicial, com muitos episódios de conflito e agressividade nomeadamente 

com o sexo feminino, que o próprio admitia não respeitar. 

O aluno embora tivesse esse historial negativo, que o irá acompanhar 

durante toda a sua vida juntamente com o seu duplo diagnóstico de deficiência 

e doença mental, nunca manifestou nenhum comportamento de indisciplina nas 

aulas de EF, nem comigo nem com os colegas. 

As estratégias que utilizei para o controlo do aluno foram a criação de uma 

relação de confiança com ele, fomentada desde o início e desenvolvida ao longo 

das aulas, tendo estabelecido desde a 1ª conversa, os limites e as regras das 

aulas, de forma clara e compreensiva. A outra estratégia foi ter manifestado 

afeto, segurança com o aluno nas aulas, nunca gritei com ele, nem descriminei 

o aluno.  

Estas estratégias resultaram ao longo das aulas em que o aluno 

frequentou, sendo que não terminou o ano, devido a cenas de violência 

protagonizadas com a professora da educação especial, culminando esta triste 

história com a expulsão da escola. 
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3.11. Eu como professor: as diferenças de papel como treinador 
 

“Enquanto treinador sou 

muito professor e 

enquanto professor sou 

muito treinador”. 

(Guilherme, 2015) 

 

Os papéis de treinador e professor, embora sejam diferenciados em 

muitos aspetos, têm outros que aproximam os dois conceitos. Neste ano da 

minha formação desempenhei os dois papéis e não consegui nunca desligar de 

uma das funções para desempenhar a outra. 

O treinador e o professor têm o objetivo de transmitir conceitos e fazer 

com que os alunos e jogadores os adquiram, sendo que para isso utilizam muitas 

estratégias. As estratégias que utilizei enquanto treinador foram, em muitas 

ocasiões, adotadas para as aulas de EF. 

No treino quando queria explicar algo aproveitava um erro de um jogador 

para congelar o exercício, e com os atletas distribuídos no terreno de jogo, ficava 

mais fácil explicar e demonstrar o que tinha acontecido de errado. Nas aulas 

também utilizava esta estratégia, nomeadamente, nos jogos desportivos 

coletivos onde existia a vertente tática. 

Outra estratégia que adotava do treino para as aulas foi a tabela de 

competição. No treino todos os exercícios eram pontuados e os jogadores, ao 

executarem o exercício, iam vencendo pontos para a classificação final. No final 

de cada semana o jogador com mais pontos era considerado o atleta da semana. 

Nas aulas, e para solucionar o problema da motivação da minha turma, também 

adotei a tabela de competição. Nos exercícios da aula os alunos competiam uns 

contra os outros, para atingirem o objetivo e vencerem pontos para, deste modo, 

serem considerados os alunos do período. 

O que transportei das aulas para o treino foi ao nível da instrução e do 

ciclo de FB. Com o trabalho desenvolvido nas aulas relativamente à instrução e 

ao ciclo de FB, melhorei ambos os aspetos. No treino senti que os meus FB 

estavam mais eficazes e não era necessário emitir em grande quantidade, mas 

sim no momento certo e com as palavras adequadas. 
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Nas duas funções tentei ser didático e cumprir os ideais de formação de 

crianças e jovens porque além de ensinar a jogar futebol, aos meus atletas, e as 

modalidades aos meus alunos, terei de ensinar a viver em sociedade com regras 

bem definidas e assente em valores que guiarão os alunos e os atletas nas suas 

vidas. 

 
 

3.12. A importância da reflexão 
 

No perfil global do EE de excelência na categoria da reflexão a descrição 

é a seguinte: “Apresenta-se como um estratega que reflete, investiga e produz 

saberes referenciados à sua ação educativa. Adicionalmente, e por iniciativa 

própria, investiga a própria ação” (Perfil de Avaliação do EE, Nível de Excelente). 

O meu objetivo era atingir este patamar, sendo que a reflexão foi a vertente em 

que tive mais dificuldades de expressão ao longo do estágio. 

A reflexão assume-se importante nesta fase para consolidar os 

conhecimentos, visto que existe uma grande afluência de informação transmitida 

aos professores estagiários e isso dificulta a aquisição (Batista 2008).  

Schön (1992) define três tipos de reflexão: a reflexão na ação, a reflexão 

sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. Na reflexão na ação o 

professor tem de possuir a capacidade, de no momento, agir e refletir sobre o 

que está a acontecer. Por exemplo aperceber-se que um exercício não está a 

resultar e mudar uma regra ou trocar o exercício. 

Na reflexão sobre a ação o professor terá de pensar sobre a aula e 

perceber o que aconteceu de bom e de mau, tendo a capacidade de arranjar 

estratégias que, na aula seguinte, resultem. 

Por último a reflexão sobre a reflexão na ação é a capacidade do professor 

refletir de novo sobre uma reflexão feita anteriormente, de modo a corrigir e a 

retirar o melhor disso para a sua ação futura. 

A PC, como já referi anteriormente, teve um papel fundamental na 

categoria da reflexão. O incentivo da professora na procura de resposta à 

pergunta “Porquê?” foi o motor do meu processo reflexivo. O objetivo é que o 

professor questione tudo, que procure respostas às perguntas, e que encontre 

estratégias que solucionem os seus problemas. 



65 
 

Quando refletimos aproximamos a vertente teórica da vertente prática, 

sendo que a reflexão é uma peça fundamental na criação e desenvolvimento de 

novos saberes. Na reflexão, procurando soluções, o professor aumenta o seu 

conhecimento referente ao tema de pesquisa. 

O processo reflexivo no EP resulta na criação, no final de cada momento, 

de um documento escrito que traduz a reflexão realizada. Após as aulas e de 

uma conversa reflexiva com a PC e com o núcleo, e do complemento através de 

uma reflexão individual, tentei passar para o papel as ideias que resultassem 

desse processo. Considero uma tarefa difícil a passagem das ideias para 

palavras, sendo a organização dessas ideias ainda mais difícil. A reflexão oral, 

para mim, é um processo com um grau de complexidade inferior e que consigo 

realizar de forma mais competente. 

Por último referir que, após o término do EP, atribuo um significado maior 

à reflexão que não atribuía até aqui. A reflexão significa que o professor 

trabalhará no sentido de encontrar ferramentas para dar respostas às novas e 

diferentes situações que vão surgindo diariamente na sua vida. 
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4. Realização da prática profissional 

4.1. Área 1-Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 
4.1.1. Currículo da Escola VS Programas Nacionais 

 
 

Os programas nacionais são documentos orientadores de referência para 

as práticas individuais e coletivas visando a transformação positiva dos alunos e 

das condições de realização (Direção Geral de Formação Vocacional, 2005). Por 

este motivo, esses documentos centrais são vitais para os professores 

prepararem e organizarem o seu ensino-aprendizagem ao selecionarem quais 

as matérias que devem ser lecionadas naquele ano letivo.  

A escola, usufruindo de uma autonomia, analisa e cria o seu próprio 

currículo de escola. Esta adaptação do programa nacional permite à escola 

conciliar os seus recursos materiais, humanos e temporais, possibilitando aos 

alunos uma aprendizagem melhor e mais significativa (Queirós, 2014). 

Uma das primeiras tarefas que o meu NE desenvolveu, na escola 

cooperante, foi a análise aos programas nacionais e ao currículo da escola, cuja 

reflexão deu origem a um documento subordinado ao Planeamento Anual (tema 

desenvolvido mais à frente), em que o módulo 1 do Modelo de Estrutura do 

Conhecimento de Vickers (1990) que o edificou, tinha como título “A disciplina 

de Educação Física no plano curricular”. 

A disciplina de EF possuí características especiais e distintas das 

restantes áreas curriculares disciplinares, sendo a única que utiliza o corpo como 

instrumento de trabalho. O seu valor pedagógico promove o desenvolvimento do 

património cultural de cada indivíduo devido às relações estabelecidas no 

Desporto (Bento, 2012) 

Já Oliveira (2006) considera que o início autêntico da Educação Física 

surge junto à civilização grega, tendo como mérito a busca pela formação 

integral. A educação física surgia assim como a conjugação entre a educação 

do físico, do intelectual e do espiritual. 

Sendo a única disciplina que desenvolve o património cultural de cada 

indivíduo, utilizando a prática, e que procura a busca pela educação integral, a 
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EF ganha uma maior preponderância no seio das restantes. Esta foi a primeira 

conclusão da análise dos programas nacionais. 

Nas decisões ao nível do currículo dos alunos, os Programas Nacionais 

defendem que os 100 minutos semanais para a nossa disciplina devem ser 

separados e atribuídos a dias diferentes da semana, de modo aos alunos 

possuírem uma maior frequência de atividade física desportiva. O que aconteceu 

na nossa escola foi que as turmas de 7º ano (ano de escolaridade da minha 

turma residente) tinham a disciplina apenas uma vez por semana e os 100 

minutos eram concentrados nesse dia. Esta decisão, unicamente da direção da 

escola, impugnava os ideais pedagógicos e fisiológicos da disciplina, tal como 

era descrito nos programas nacionais. 

Esta decisão teve implicações graves na distribuição da matéria para a 

minha turma residente. Apenas uma aula por semana (quinta-feira), com 

feriados, greves, visitas de estudo e atividades da escola como, por exemplo, o 

corta-mato, fez com que fosse necessário prescindir de matérias obrigatórias do 

programa nacional de 7º ano.  

Após esta análise crítica dos programas nacionais, seguiu-se a adaptação 

do currículo da escola. Esta adaptação deveria ter tido lugar em reunião de 

grupo, mas os professores de Educação Física da escola cooperante 

trabalhavam individualmente, sendo que o NE, em parceria com a PC, adaptou 

e ajustou o currículo da escola.  

Os programas nacionais são extensos, complexos, pelo que devem ser 

cumpridos de acordo com as características locais de cada escola. A sua 

adaptação para cada escola é fundamental para permitir um bom processo de 

ensino-aprendizagem aos alunos. O currículo da escola traçado para a minha 

turma foi cumprido e as matérias propostas foram todas lecionadas. 

No 5º ano as modalidades de Luta, Patinagem e Dança foram suprimidas 

do nosso planeamento anual, sendo que a última foi lecionada numa outra 

disciplina de nossa responsabilidade, designada de Oficina de Artes. No 7º ano 

a Patinagem, Raquetes/Badminton, Dança e Orientação também não foram 

lecionadas. À imagem do que aconteceu no 5º ano, a modalidade de Dança foi 

lecionada em oficina de artes. Estas modalidades foram eliminadas do 

planeamento anual por falta de tempo, espaço e material. As adaptações que 
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foram realizadas antes do início das aulas sofreram alterações após conhecer e 

trabalhar com as turmas. 

A reflexão de um excerto do diário de bordo, reflete justamente a ideia de 

que o que está estipulado nos programas nacionais, na maioria das vezes, não 

é exequível.  

“No que diz respeito à modalidade de Futebol (5º ano), o Programa 

Nacional prevê o nível elementar, onde, na minha opinião o jogo 7x7 

estava desenquadrado, pois implicava uma maior organização no terreno 

de jogo, que os alunos no nível elementar ainda não dominam; o ideal 

seria jogo 3x3 com apoios, de forma a permitir a superioridade numérica 

(fazendo o jogo perder complexidade) e o jogo 5x5 num nível mais 

elevado” (Diário de Bordo, 30 de setembro de 2016, p.33). 

O excerto anterior pretende colocar em relevo a inviabilidade em chegar 

a um nível de jogo 7x7 em contexto escola. Alunos de nível elementar não 

conseguem apresentar um jogo fluído e desenvolvido o suficiente para jogar 

nesta forma básica de jogo. Outro entrave seria o espaço necessário para o jogo 

7x7, sendo que na escola cooperante não existia espaço.  
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4.1.2. A minha conceção de ensino 
 
 

Todo o ensino necessita de ser preparado e organizado, sendo a 

conceção o ponto de partida para a orientação do processo de ensino-

aprendizagem (Bento, 2003). 

A conceção de ensino resume-se ao “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” (Normas 

orientadoras do Estágio Curricular, p.3). 

O professor embora tenha a sua própria conceção de ensino, distinta dos 

demais, deve adaptar-se e ajustar-se aos alunos pois só assim o processo 

ensino-aprendizagem tem significado.  

A minha turma residente é um exemplo destas adaptações que realizei ao 

longo do ano. Considero que os alunos e as turmas devem ter autonomia e que 

esta competência é muito importante para os mesmos, mas no caso da minha 

turma, não consegui atribuir e proporcionar muitas situações de aprendizagem 

onde os alunos fossem autónomos e guiassem o seu processo de ensino. Os 

maus-comportamentos, a desmotivação existente na maioria dos alunos e a falta 

de aptidão motora geral nos desportos, fez com que tivesse que adaptar esta 

competência, trabalhando-a progressivamente ao longo das aulas.  

A missão do professor não se esgota na simples transmissão de ideias. 

Ser professor vai além das matérias que ensina e dos programas que traça para 

a turma. Ser professor é ser um complemento dos pais na educação dos alunos, 

é educar para a aula e para a vida quotidiana fora da escola, é fazer o aluno 

crescer como desportistas, mas mais importante ainda, como pessoa (Bento, 

2012). 
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1º Ciclo: Matérias: 2º Ciclo: 3º Ciclo: 10º ano: 11º/12º 

anos: 

 

 

Jogos 

(Introdução) 

 

 

Jogos 

(Elementar) 

Jogos Avançado - -  

Futebol Elementar Parte 

Avançado 

Parte 

Avançado 

 

Jogos 

Desportivos 

Coletivos 

(Avançado) 

Voleibol Parte 

Elementar 

Parte 

Avançado 

Parte 

Avançado 

 

 

Perícias e 

Manipulações 

 

 

Ginástica 

Basquetebol Introdução Parte 

Avançado 

Parte 

Avançado 

Andebol Parte 

Introdução 

Elementar Elementar  

 

 

 

 

Ginástica 

(Avançado) 

ou Atletismo 

(Avançado) 

Gin. Solo Parte 

Elementar 

Parte 

Avançado 

Parte 

Avançado 

 

 

Deslocamentos 

e Equilíbrios 

 

 

Patinagem 

(Introdução) 

Gin. 

Aparelhos 

Parte 

Elementar 

Elementar + 

Parte 

Avançado 

Elementar + 

Parte 

Avançado 

Gin. 

Acrobática 

- Parte 

Elementar 

Parte 

Elementar 

Gin. Rítmica Introdução - - 

 

 

Percursos na 

Natureza 

 

Percursos 

na 

Natureza 

Atletismo Introdução Parte 

Avançado 

Parte 

Avançado 

Raquetas (madeira) Elementar Elementar 

Patinagem Parte 

Elementar 

Elementar Elementar 

 

 

Dança 

(Introdução) 

 

 

Dança 

(Introdução) 

Dança Parte 

Elementar 

Elementar Elementar  

 

Dança 

(Avançado) 

Orientação (Percursos na 

Natureza) 

Introdução  

Jogos - (Programa da 

escola) 

(Programa 

da escola) 

  Luta Introdução (Desportos de 

Combate) 

 Outras... 

  Matérias 

Alternativas 

Campismo, Canoagem, Corfebol, Danças Tradicionais 

Portuguesas, Golfe, Hóquei em Patins, Badminton, Râguebi, etc... 

 

Um exemplo da minha adaptação curricular referenciada às 

características dos alunos e às condições imediatas foi a exclusão das matérias 

de raquetas, patinagem e orientação. Para a patinagem não existiam patins 

suficientes e em boas condições para serem utilizados nas aulas, e a ausência 

de raquetas inviabilizavam a seleção desta matéria. 

Quadro 1 – Composição Curricular 
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A disciplina de EF vive momentos agitados e controversos quanto à 

atribuição do seu devido valor. A legitimação da disciplina é urgente e cabe aos 

professores de Educação Física defender a sua profissão. Um exemplo deste 

descrédito atribuído à disciplina é a mesma ter deixado de contar para a média 

de acesso ao ensino superior durante três anos, reingressando a essa 

contabilização em 2017. 

Nas aulas o meu papel foi transmitir os conhecimentos relativos às 

modalidades. Contudo, a formação completa do ser humano através da 

educação, usufruindo do corpo, foi um objetivo tão importante como o primeiro. 

A transmissão de valores deve acompanhar a transmissão dos conhecimentos. 

No desporto trabalham-se competências únicas que em mais nenhuma 

disciplina é possível desenvolver. O fairplay, a cooperação, a competição, a 

responsabilidade perante os pares são exemplos dessas competências.  
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4.1.3. Planeamento Anual 
 
 

Rink (1993) considera, e destaca, o planeamento como uma forma do 

professor estruturar o seu conhecimento e matéria, de modo a facilitar o 

processo ensino-aprendizagem.  

Para professores em início de carreira e com pouca experiência prática 

no ensino, como é o caso dos estudantes-estagiários, é fundamental organizar, 

estruturar e compartimentar as ideias, de modo a serem tomadas decisões 

conscientes e suportadas nos objetivos traçados para o processo de ensino-

aprendizagem dos nossos alunos (Batista, 2015). 

Os planeamentos para os três níveis existentes foram realizados de 

acordo com as orientações fornecidas no 1º ano do mestrado em EEFEBS da 

FADEUP, pelo NE, sendo que a PC também se guiou por este planeamento, 

facilitando o nosso trabalho inicial. Os três níveis de planeamento, segundo 

Bento (2003) são o plano anual, os planos de Unidades Didáticas e o plano de 

aula ou projeto de aula.  

O planeamento anual é uma análise global e macro das modalidades, e 

não só, que queremos lecionar no respetivo ano letivo. Este planeamento é um 

caminho que traçamos desde o início e tentamos percorre-lo na busca de um 

ensino-aprendizagem eficaz.  

Segundo Bento (2003), o plano anual deve ser um documento inacabado, 

sendo suscetível a alterações decorrentes do ano letivo e de todos os 

contratempos que poderão surgir. Na criação do planeamento anual (tarefa 

realizada em conjunto pelo núcleo) a primeira ação consistiu em analisar os 

programas nacionais do nível de escolaridade das turmas que nos foram 

atribuídas, o 7º ano e o 5º ano.  

Anotamos as competências gerais, transversais e específicas desse ano 

e esperamos pelas decisões tomadas ao nível do departamento de Educação 

Física.  

Os critérios de avaliação na escola não eram uniformes para todos os 

professores e, por isso, existiu liberdade para cada professor processar a 

avaliação da maneira que mais lhe interessar.  
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O roulement também foi um documento importante para a elaboração do 

planeamento anual. Com esse documento pudemos distribuir a matéria ao longo 

do tempo pelas instalações, utilizando para determinada modalidade um espaço 

com boas condições para a sua realização.  

Exemplo da importância do roulement foi a escolha de lecionar futebol nos 

meses de maio e junho, devido ao facto do meu espaço ter sido o exterior nessa 

época. Optei por abordar a modalidade no exterior, numa época em que o tempo 

me auxiliasse, visto que no caso de chuva, o piso ficaria perigoso para os alunos 

jogarem. 

Outro exemplo foi a opção por lecionar a modalidade de ginástica em 

janeiro e fevereiro, quando o meu espaço foi o ginásio pequeno. O motivo 

principal desta escolha foi a proximidade entre este espaço e a arrecadação, 

facilitando o transporte do material, que para esta modalidade era volumoso e 

pesado. 

Outro aspeto do planeamento anual foi a análise do contexto. Nesta fase, 

analisamos os espaços destinados às aulas da disciplina, assim como os 

materiais existentes, tendo para isso ser necessário a consulta do inventário da 

escola. O professor deve ter conhecimento de todo o material existente, assim 

como o seu estado de conservação, mesmo que não tenha intenções prévias de 

o utilizar. Na análise do programa nacional e consequente adaptação ao 

currículo da escola, o núcleo decidiu prescindir da modalidade de patinagem. 

Mais tarde, numa das tentativas do núcleo criar um torneio, surgiu a ideia de 

utilizar os patins, mas a não confirmação de um bom estado de conservação 

desse material, inviabilizou a sua concretização. 

A análise dos alunos é importante para perceber os níveis de 

aprendizagem a trabalhar ao longo do ano. A primeira estratégia que utilizei, 

nesta análise, foi caracterizar o escalão etário sem conhecer os alunos, assim 

teria uma ideia daquilo que poderia encontrar. Esta estratégia acabou por não 

resultar na perfeição, visto que a minha turma apresentava uma média de idades 

superior ao normal neste ano de escolaridade, devido ao elevado número de 

repetentes.  

A segunda estratégia, e já depois do primeiro contacto com a turma, foi 

administrar um inquérito com questões pertinentes e úteis para o planeamento. 
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Questões essas do tipo “Praticas algum desporto?”, “Nova que tiras-te à 

disciplina no ano anterior?” e “Gostas da disciplina?”. 

No segundo nível do planeamento, Bento (1987) defende que as unidades 

didáticas são unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico, que 

define etapas de forma clara e concreta. 

Já Siedentop (2008) refere que as unidades didáticas são importantes 

para que todos os alunos alcancem os objetivos de determinada matéria de 

ensino. 

As unidades didáticas resultam da distribuição da matéria que fazemos 

ao longo das aulas que lecionamos. Neste planeamento estabelecemos a 

extensão e a sequência dos conteúdos que iremos abordar.  

Na criação dos documentos referentes aos três níveis de planeamento 

utilizamos os modelos de estrutura e conhecimento propostos por Vickers 

(1990). O objetivo da utilização destes modelos era formar um fio condutor que 

estruturasse e fundamentasse o pensamento e as decisões do professor. 

Este modelo de estrutura e conhecimento (MEC) baseia-se 

principalmente nos conteúdos e reflete um pensamento transdisciplinar, pois não 

se centra unicamente nas habilidades motoras, mas também nas categorias 

fisiologia do treino e da condição física, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais. Os conceitos ficam então dispostos segundo uma estrutura 

hierárquica de conhecimentos e pretende-se ligar esse conhecimento 

declarativo de uma matéria com um conhecimento processual sustentado na 

metodologia e nas estratégias para o ensino.  

No âmbito de um planeamento intermédio, os MECs constituíram-se em 

8 módulos. O módulo 1 é uma análise as atividades desportivas a desenvolver, 

suportado num conhecimento declarativo referente às categorias 

transdisciplinares. O módulo 2 remete-se à análise feita às condições de 

aprendizagem, assim como o envolvimento em redor dessas mesmas 

condições. O módulo 3 refere-se à análise feita aos alunos, com o objetivo de 

tentar conhecer o aluno na sua totalidade. No módulo 4 define-se e determina-

se a extensão e a sequência dos conteúdos, selecionam-se os conteúdos 

abordados em cada aula assim como a sua prioridade. No módulo 5 definem-se 

os objetivos a atingir para a turma. A configuração e as decisões relativas às 

avaliações aparecem no módulo 6. Sendo que o módulo 7 é um esboço dos 
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exercícios e das situações de aprendizagem que farão parte das aulas. Neste 

módulo estão esquematizados os exercícios e as progressões para cada 

habilidade motora. O último módulo (8) expõe a aplicação prática de todos os 

conteúdos analisados nos anteriores módulos, consubstanciando-se nas grelhas 

dos planos de aula, avaliações e outros materiais didáticos. 

Outro documento local importante foi o Plano Anual de Atividades. Por 

exemplo, após a análise deste documento definimos que desde a primeira aula 

de EF até à data do corta-mato iriamos desenvolver a condição física dos nossos 

alunos, com o objetivo de os preparar para a prova.  

Quanto à UD, segundo nível do planeamento, no módulo 2 do MEC de 

Vickers (1990) foi importante definir as rotinas para a minha turma.  

As rotinas que mais vezes utilizei foram a organização dos alunos na 

conversa inicial da aula, em semicírculo à minha frente, tendo três alunos 

separados devido ao comportamento. Sempre que necessitava de instruir para 

um exercício novo em que esse momento demorasse, os alunos voltavam a esta 

posição. Tendo os alunos sentados e em silêncio, facilmente conseguia 

demonstrar com todos a verem, algo que não acontecia se tivessem em pé, com 

uns à frente dos outros. 

Essas rotinas facilitavam a organização da aula e permitiam-me ganhar 

tempo para outras ações, designadamente o controlo ativo da turma. Ainda neste 

módulo definia as situações de segurança que iriam decorrer ao longo das aulas. 

Analisava os principais perigos no espaço da aula e planeava estratégias para 

não colocar em risco a condição física dos alunos, Por exemplo, definia uma 

zona de segurança para, nas aulas de basquetebol, os alunos não embaterem 

nas balizas do pavilhão, que estavam definitivamente presas ao chão, por baixo 

de uma das tabelas de jogo. Na UD selecionava quatro ou cinco alunos que me 

ajudavam todas as aulas a colocar o material e a arrumá-lo no fim. Para os 

alunos saberem em que local colocar o material ou a atividade a realizar, utilizava 

vários desenhos no quadro com a organização que pretendia e quando era mais 

complexo recorria à verbalização da tarefa como ferramenta de instrução 

complementar.  

Já no módulo 3 da UD, o mais importante, na minha perspetiva, registava 

os dados da avaliação diagnóstica (AD), retirando a “fotografia da turma” naquela 

modalidade. Desta maneira, o professor está mais capaz de adequar as 
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situações de aprendizagem, no sentido de as realizar consoante as 

necessidades e capacidades dos alunos. 

No módulo 7 referente às progressões de ensino, e após um desafio 

lançado pela PC, o NE experimentou todas as situações de aprendizagem, no 

sentido de confirmar ou refutar a sua aplicabilidade à turma. Este desafio 

aconteceu depois de numa UD existirem exercícios do módulo 7 que não eram 

viáveis para a turma. A seleção dos exercícios para este módulo, a partir deste 

momento, foi mais cuidada e criteriosa. 

Bento (2003) diz que o plano de aula assume funções de orientação para 

o professor conduzir o seu ensino, sem ele e a sua definição concreta dos 

objetivos, o ensino seria caótico. 

No plano de aula, através de um planeamento mais concreto e micro, 

realizamos um projeto para cada aula em específico. Selecionamos os objetivos 

a atingir naquela aula assim como as situações de aprendizagem que iremos 

utilizar nesse caminho.  

Relativamente ao último nível do planeamento (plano de aula), a principal 

dificuldade materializou-se na formulação dos objetivos comportamentais e das 

componentes críticas. Todos os objetivos comportamentais por mim 

selecionados continham as componentes críticas que queria para a situação de 

aprendizagem. Após diálogos com a PC e com a PO, decidi realizar da seguinte 

forma: os objetivos comportamentais continuavam a conter as componentes 

críticas e no local das componentes críticas colocava as palavras-chave que iria 

imitir como FB aquando da realização daquela situação de aprendizagem. 

Exemplo de um objetivo comportamental “Os alunos devem conduzir a 

bola entre os colegas sem perder o controlo da mesma, mantendo-a sempre 

perto do pé”. A palavra-chave desse exercício seria “Conduzir a bola a olhar para 

a frente”. 

Esta experiência, relativa ao planeamento nos seus três níveis, foi muito 

boa para mim, ajudou-me a crescer enquanto professor, apesar de ser bastante 

complexa e de me obrigar a despender horas de trabalho para a sua realização, 

contribuiu para que o meu ensino fosse melhor.  
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4.1.4. Modelos de Ensino 
 
 

O processo ensino-aprendizagem é complexo e a heterogeneidade das 

turmas e dos alunos aumenta essa complexidade. Para responder a estas 

diferentes necessidades do ensino existem vários modelos instrucionais que dão 

uma resposta diferente consoante o objetivo delineado. (Rosenshine, 1983).  

De acordo com Klafki (1995 cit. por Graça e Mesquita, 2011), o ensino e 

a aprendizagem devem ser compreendidos como processos de interação – em 

que as relações professor alunos e alunos alunos desempenham um papel 

central.  

O ensino envolve a interação dos sujeitos de aprendizagem (os 

praticantes) com um conjunto de estratégias, métodos e situações, visando levar 

à consecução de objetivos formativos (Mesquita, 2006). 

Depois de decididos os objetivos e conteúdos, é necessário selecionar 

estratégias de ensino, envolvendo os praticantes em atividades de 

aprendizagem adequadas à consecução dos objetivos definidos e meios 

propícios à ocorrência da aprendizagem por parte dos mesmos.  

Para Metzler (2000), os modelos de instrução constituem uma ferramenta 

valiosa para o planeamento compreensivo e coerente do ensino.  

Siedentop (1991) defende que o ensino-aprendizagem é mais eficaz e 

eficiente quando os professores adequam e adaptam as estratégias instrucionais 

aos contextos específicos do processo de ensino. Os modelos não são apenas 

um conjunto de tarefas de aprendizagem devidamente implementadas, mas 

também difere os papéis de professor e aluno. 

No meu EP não utilizei apenas um modelo instrucional. Na minha atuação 

utilizei um modelo de instrução híbrido que retirava algo que achasse útil e eficaz 

de cada modelo existente. De entre esses modelos instrucionais destaco o MID 

(Modelo de Instrução Direta), o MED (Modelo de Educação Desportiva), e o MD 

(Modelo Desenvolvimental). 

O Modelo de Instrução direta (MID) é um modelo recorrentemente 

solicitado, nomeadamente na EF, evidenciando eficácia em contextos com baixa 

interferência contextual, características das etapas iniciais de prática. O 

destaque deste modelo instrucional é a maneira como o professor estrutura o 
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ensino, com particular ênfase para as estratégias instrucionais que elege e do 

padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas de aprendizagem.  

O MID é centrado no professor, o qual transmite todos os seus 

conhecimentos aos alunos e espera que os mesmos cumpram as suas 

preleções, tornando-se o líder único no espaço de aula. Os objetivos do modelo 

são claros e torna a compreensão dos alunos mais fácil, sendo que as tarefas 

estão bem organizadas. (Housner, 1990). 

Nas modalidades de Andebol e Futebol, que lecionei ao 5º ano, utilizei 

este modelo instrucional em todas as aulas de ambas as unidades didáticas. Os 

alunos estavam a conhecer a maioria das modalidades este ano, não tinham 

experiência em grande parte dos desportos e a falta de maturidade característica 

desta faixa etária fez-me optar por este modelo. Na minha turma residente 

também adotei este modelo. A falta de empenho dos alunos, notória desde as 

primeiras aulas, a irresponsabilidade de grande parte dos alunos e o mau 

comportamento de alguns elementos da turma fez-me acreditar que utilizando-o 

poderia controlar melhor os fatores acima descritos. Com isto, os alunos eram 

obrigados a estarem empenhados sob a pena de terem uma sanção atribuída 

por mim, o comportamento também seria mais facilmente controlado visto que o 

líder da turma seria eu e estaria a controlar as tarefas de aprendizagem de perto.  

O MD (Modelo Desenvolvimental das tarefas) idealizado por Rink (1996) 

tem como ideia principal que o desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a 

aprendizagem. Possuí um caráter muito didático, as respostas dos alunos 

influenciarão os recursos do professor.  

Mesquita e Graça (2007) defendem que, no Modelo Desenvolvimental, as 

matérias lecionadas pelo professor aos alunos necessitam anteriormente de um 

tratamento didático. Este tratamento didático deve manipular e ajustar as 

complexidades das situações de aprendizagem consoante os alunos. Neste 

modelo, a premissa é colocar o aluno a realizar tarefas nas quais consiga atingir 

o objetivo, e posteriormente aumentar a dificuldade dentro dessa mesma tarefa 

para o aluno evoluir. 

Um exemplo disso é permitir que os alunos no exercício do “meínho” em 

futebol utilizem numa fase inicial três toques, o primeiro para receber a bola, o 

segundo para arranjar a bola e o terceiro para realizar passe para o colega. Com 

o avançar das aulas e quando os alunos encaixarem as componentes críticas da 



82 
 

receção, colocar o pé de uma determinada maneira para a bola ao bater ficar 

pronta para realizar passe de seguida, não sendo necessário dar um toque para 

arranjar a bola antes do passe. Quando a evolução estiver consomada poderá 

jogar-se ao meínho utilizando apenas um toque. Para o tratamento didático do 

conteúdo o professor pode optar por vídeos que refletem a habilidade motora em 

questão ou então demonstrar na aula. 

O último modelo que falta referir é o Modelo de Educação Desportiva 

(MED), este modelo é uma alternativa aos modelos mais tradicionais, utiliza a 

socialização como um pilar importante e possuí três parâmetros fundamentais, 

a competência, a literacia e o entusiasmo. O objetivo deste modelo é formar 

alunos na sua totalidade, desportivamente cultos, com entusiasmo e com um 

elevado sentido de socialização com todos, incluindo-os no desporto. 

Por ter que ser extensivo a todas as atividades desportivas desenvolvidas 

nas aulas de EF, quer sejam de cariz individual ou coletivo (Mesquita e Graça, 

2009), eu nunca adotei para nenhuma UD. Mas em muitas ocasiões fui ao MED 

resgatar pressupostos como a competição e filiação, tal como este modelo 

idealiza. 

Como estratégia de motivar a minha turma residente utilizei, em quase 

todas as unidades didáticas, a competição como parte fundamental. Planeei 

campeonatos, organizei torneios e as equipas eram as mesmas ao longo desses 

momentos competitivos. Com esta estratégia notei a turma mais empenhadas 

nas tarefas a realizar e passavam a aula a pedir e a esperar pelo momento de 

competição, era algo que os movia para as minhas aulas. 
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As quatro dimensões do processo ensino-aprendizagem 
 
 

Para Siedentop (1998) existem quatro dimensões do processo ensino-

aprendizagem e que estão sempre presentes de uma forma simultânea em 

qualquer ocasião de ensino. As quatro dimensões são a Instrução, a Gestão, 

Clima e Disciplina. Este mesmo autor defende que a conjugação destas quatro 

dimensões permite um processo ensino-aprendizagem eficaz. 

 
 

4.1.5. Instrução 
 
 

A comunicação não é um processo fácil de se realizar pois envolve 

inúmeras variáveis que são difíceis de compreender e de entender. A 

comunicação adjetiva-se complexa e subjetiva pois cada individuo assume uma 

conceção face a uma mesma representatividade do processo informativo real 

(Mesquita, 2008). 

A instrução é a “alma” da aula, funcionando como o grande propósito do 

professor, e sendo a ferramenta mais poderosa que tem para ensinar os seus 

alunos. A instrução são os comportamentos e técnicas de intervir 

pedagogicamente que fazem parte das potencialidades do professor para que 

ele seja eficaz na comunicação, e o faça de forma educativa (Siedentop, 1983). 

Alguns dos objetivos da instrução são diminuir o tempo de aula passado 

em explicações e garantir a qualidade e pertinência da informação. Com estes 

objetivos o professor deve apostar numa boa instrução, cuidada, planeada e que 

faça a mensagem passar para os alunos. No caso de não possuir esta 

competência, terá uma dificuldade acrescida em comunicar aos alunos o que 

fazer nas situações de aprendizagem, com o acrescento de despender muito 

tempo da aula neste momento. A comunicação tem um papel determinante na 

orientação do processo ensino-aprendizagem, a fim de o aluno perceber o que 

lhe é pedido em cada momento da aula. Desta forma, nada serve ter 

conhecimento se o professor não consegue transmitir para os recetores. 

Nas situações de instrução, a informação é emitida em referência a três 

momentos: antes da prática, durante a prática e após a prática (Mesquita, 1989). 
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No início da sessão, antes da prática, a preleção deve ser breve, focada 

sobre os aspetos essenciais e com o objetivo de ligar os alunos à aula, captando 

a sua atenção. Neste momento, o professor pode enunciar os objetivos traçados 

para aquela sessão de trabalho (Mesquita, 2012). 

O encerramento da sessão, após a prática, é um período em que é 

necessário rever aspetos de maior importância, reformular os aspetos 

essenciais, fornecer FB coletivo e motivar os alunos para a próxima sessão 

(Siedentop, 1991).  

Existem estratégias instrucionais para potenciar a instrução e 

funcionarem como promotoras das aprendizagens (Mesquita, 2012) de entre as 

quais destaco a demonstração, o FB, as palavras-chave e o questionamento.  

Após e durante a realização das situações de aprendizagem os alunos 

devem receber informações relativas ao seu desempenho. O FB é uma mais-

valia no processo de intervenção pedagógica no decurso da atividade. 

O FB pedagógico é o comportamento do professor em reação à resposta 

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

aquisição ou realização de uma atividade (Fishman & Tobey, 1978). 

A outra estratégia é a demonstração e possibilita, por parte dos 

praticantes o movimento a efetuar. A demonstração privilegia o saber fazer e é 

um excelente meio para fornecer uma imagem concreta do que é pedido para 

fazer (Siedentop, 2008). 

A utilização de palavras-chave e o questionamento também são duas 

outras ferramentas para incrementar a eficácia da instrução. O recurso a uma ou 

duas palavras-chave tem a finalidade de focar a atenção nos aspetos críticos da 

tarefa (Landin, 1994). Para Harvey e Goudvis (2000) o questionamento é a chave 

da compreensão. Como indica o excerto abaixo, sempre utilizei o 

questionamento como uma ferramenta para potenciar a minha instrução. 

“No fim de cada instrução e demonstração, para me certificar que a 

informação foi transmitida corretamente, utilizo a pergunta “Alguma 

dúvida?”. Por vezes, não é necessário o aluno responder para o professor 

perceber que a mensagem não foi compreendida. As suas caras e 

expressões dizem muito daquilo que sentem” (Diário de Bordo, 13 de 

março de 2017, p.70). 
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Após as minhas instruções tinha sempre o cuidado de perguntar, de forma 

aleatória, a alguns alunos o que era para fazer, certificando-me que tinham 

ficado esclarecidos. A minha escolha recaía sobre alunos que estavam 

distraídos no momento da instrução, sobre alunos com necessidades educativas 

especiais, ou sobre alunos que tinham uma expressão de dúvida no rosto.   

Nas instruções iniciais demorava pouco tempo, falava apenas de uma 

forma muito geral da aula e iniciava logo com a explicação do exercício. 

Normalmente, essa primeira atividade era de ativação geral e as regras eram 

fáceis de perceber, sendo que não exigia muita técnica na execução da mesma. 

Na organização utilizava desenhos no quadro com a distribuição dos alunos pelo 

espaço e apenas com a visualização entendiam os seus lugares ou a tarefa a 

realizar. Esta estratégia contribuiu para o pouco tempo despendido por mim 

neste momento da aula.  

Durante a prática não me considerava um “papagaio”, mas também não 

era um professor silencioso e reservado, muito menos quando observava a 

execução de erros. Intervinha muitas vezes nas situações de aprendizagem. Em 

algumas ocasiões “congelava” o exercício e, quando o fazia, realizava muitas 

perguntas aos alunos, de modo a indicar o caminho para a resposta final. O 

excerto transcrito remete para essa ideia. 

“Nas minhas intervenções verbais dou dicas (utilizando palavras-chave) 

para que o exercício flua e se desenrole como pretendo. Para isso, corrijo 

muito as ações dos alunos em prática. Como ferramenta para tornar a 

minha instrução mais eficaz uso, na maioria das vezes, a demonstração. 

“Uma imagem vale mais do que mil palavras” é o lema que me incentiva 

a utilizar a instrução e a demonstração em simultâneo. A partir do 

momento em que o aluno sírio ingressou na turma, a demonstração 

ganhou ainda maior importância devido à dificuldade de comunicação.” 

(Diário de Bordo, 20 de abril de 2017, p.52) 

Após a prática utilizava o momento de instrução para duas situações, a 

primeira era permitir que os alunos se acalmem e retornem a esse estado de 

sossego, e o segundo é fazer um balanço sobre a aula que acabou de terminar. 

A demonstração foi uma estratégia que aliei à instrução para torná-la mais 

eficaz, sempre que existia uma situação de aprendizagem nova ou quando, na 
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reflexão da aula anterior reparava em inúmeros problemas na realização da 

atividade, de modo a não restarem dúvidas para os alunos.  

Na demonstração, eu era um dos intervenientes e selecionava os 

melhores alunos da modalidade para demonstrarem comigo. O facto de um 

participar na demonstração tinha o objetivo de conseguir manipular o que ia 

acontecendo, e ao selecionar o melhor executante, fazia com que a 

demonstração fosse realizada com sucesso e sem erros grosseiros que 

pudessem confundir os restantes alunos. 

Uma estratégia que utilizava frequentemente quando lecionava aulas no 

espaço exterior era a colocação pensada dos alunos em determinados locais, tal 

como expressa as seguintes frases. 

“Esses cuidados têm a ver com a demonstração ocorrer com os alunos 

de costas para o sol não correndo o risco da luz afetar a visualização dos alunos” 

(MEC de Futebol 7ºano, p.16, módulo 2). 

Como a minha turma residente tinha muitos alunos repetentes, a sua 

aquisição cognitiva era maior. Logo a minha instrução era diferenciada na turma 

residente (7º ano) e turma partilhada (5º ano).  

No 5º ano tentava encontrar associações entre as situações de 

aprendizagem e imagens facilmente percecionadas pelos alunos. Por exemplo, 

num jogo de “caçadinhas”, dava o nome de “polícias” aos caçadores e de 

“ladrões” a que fugia. Estes tipos de metáforas funcionavam bem com a turma, 

cativando-a para os exercícios apenas com estas associações no momento da 

instrução. 

No 7º ano a minha instrução era mais específica e as explicações mais 

completas. A minha linguagem era mais técnica, pois os alunos, sendo mais 

velhos, conseguiam acompanhar. Se utilizasse a mesma estratégia que utilizei 

no 5º ano podia criar neles a sensação de os achar ainda crianças e imaturos. 
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4.1.6. Gestão 
 
 

Um dos fatores de eficácia da aula é a sua Gestão. A gestão da aula 

refere-se à organização e à coordenação dos processos de ensino-

aprendizagem. Quanto maior o empenhamento motor dos alunos nas tarefas e 

situações de aprendizagem maior será a retenção de aprendizagem (Siedentop, 

1983). 

Os planos de aula, por mim elaborados, continham exercícios com tempo 

suficiente para os alunos exercitarem, no sentido de provocar neles uma 

aprendizagem significativa. O meu objetivo era proporcionar aos alunos, não só 

situações de aprendizagem eficazes, como um bom tempo de prática no 

exercício, pois só assim ao praticar é que o aluno pode desenvolver determinada 

competência (Mesquita, 2008). Sempre que sentia que a situação de 

aprendizagem não estava a resultar por qualquer motivo, não hesitava e 

modificava a situação de aprendizagem, de modo a tornar o momento da aula 

eficaz para os alunos.  

Como contributo para uma gestão de aula eficaz a organização das 

situações logísticas, o estabelecimento de regras e normas de conduta, a 

regulação e sancionamento de comportamentos incorretos e a supervisão e 

controlo da atividade no decorrer da aula foram cumpridas cuidadosamente.  

Na organização das situações logísticas o material estava preparado 

antes do início da aula, aproveitando a corrida inicial dos alunos para proceder 

a esta montagem. As presenças eram marcadas quando não conhecia os alunos 

nem sabia o nome, algo que deixou de acontecer pois era desnecessário esse 

dispêndio de tempo.  

As regras e as normas de conduta foram estabelecidas logo no primeiro 

contacto com os alunos. Na primeira aula, referente à apresentação, foi entregue 

aos alunos uma folha com as regras de conduta e da disciplina descriminadas. 

Assim quando acontecia um mau comportamento de um aluno, as sanções eram 

aplicadas de forma exemplar. Por exemplo, a proibição de participar na parte do 

jogo no final da aula. 

Relativamente à supervisão e controlo ativo da atividade no decorrer da 

aula, tive sempre cuidado na minha movimentação ao longo do espaço, para não 
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me colocar de costas para os alunos. Em algumas ocasiões colocava-me perto 

de um grupo, mas focava a minha atenção no grupo mais distante. Quando 

corrigia esse grupo mais distante os alunos eram surpreendidos visto que a 

minha presença não se fazia sentir perto deles. Nos momentos de instrução e 

de organização retirava o material aos alunos, pois eram fatores de distração. 

Todas estas estratégias acima descritas refletem o cuidado em permitir 

um elevado tempo de empenhamento motor aos alunos no decorrer da aula. A 

minha prioridade era lecionar aulas com um tempo de empenhamento motor a 

rondar os 85%, tornando-as, deste modo, mais capazes de conduzir ao processo 

ensino-aprendizagem dos alunos. O tempo potencial de aprendizagem é o 

tempo que o aluno passa na tarefa, ativamente envolvido e com o mínimo de 

80% de sucesso. Este tempo é o que influencia mais a aprendizagem do aluno.  

A este respeito, Siedentop (1983) destaca que o tempo potencial de 

aprendizagem constitui a variável mais eficaz na predição de um ensino eficaz. 

Os exercícios quanto estão a decorrer, de forma idêntica, ao longo de 

muito tempo, provocam comportamentos desviantes nos alunos. O meu cuidado 

era não deixar a validade do exercício passar, sendo que para isso tinha 

variantes planeadas. Quando esse momento chegasse eu estava preparado 

para adaptar e aumentar a dificuldade dos alunos para os cativar dentro do 

exercício. As minhas estratégias eram participar com os alunos em determinados 

momentos do exercício ou, por exemplo, introduzir uma competição, onde 

ninguém quer perder e todos dariam o máximo para vencer.  

No planeamento da UD ou do plano de aula definia rotinas que 

aumentassem o tempo de prática na minha aula. Na UD definia o local de reunião 

para os momentos de instrução e organização e, nesses mesmos momentos, os 

alunos rapidamente se organizavam, tal como comprova o seguinte excerto, 

presente no MEC de Futebol. 

“O local de reunião nos momentos iniciais da aula e nos momentos de 

instrução será sempre na bancada com os alunos direcionados para o 

espaço de aula, caso seja necessário a utilização da demonstração” (MEC 

de Futebol 7ºano). 

Nas aulas aproveitava o momento em que os alunos iam beber água e 

organizava o resto da aula, gastando este tempo e não ocupando outras partes 

da aula para a organização.  
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Um dos sinais que tinha combinado com os alunos desde o início do ano 

letivo era o assobio/apito e a mão no ar em contagem decrescente para eles se 

aproximarem de mim. No fim da contagem dos cinco dedos da mão, caso algum 

aluno não tivesse chegado à minha beira existiria uma sanção para toda a turma 

realizar. Desde modo em poucos segundos tinha os alunos à minha frente, 

preparados para receberem as informações para as situações de aprendizagem 

seguintes.  

Algumas das minhas estratégias para aumentar o tempo de 

empenhamento motor nas aulas eram: 

- Definir as equipas para que fossem as mesmas ao longo da aula. 

- Realizar um esboço do material para a aula inteira. 

- Utilizar sinais que indiquem tarefas a realizar pelos alunos. 

- Atribuir responsabilidade aos alunos. 

Nas aulas tentava organizar as equipas de modo a não despender tempo 

com a formulação dos grupos no decorrer da aula. Para que isto resultasse os 

exercícios tinham de ser pensados num continuum: em que em cada um deles, 

o número de elementos correspondia aos elementos da equipa previamente 

definida. A atribuição das equipas acontecia no início da aula, quando os alunos 

realizavam a corrida de aquecimento à volta do campo. Na aula de Futebol, os 

exercícios foram situação todos contra todos, GR+1x2, 1x1+2 apoios e 

GR+3x3+GR. Em todos estes exercícios os grupos de 4 elementos realizaram a 

tarefa juntos, pelo que não despendi tempo a organizar e desorganizar as 

equipas. 
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Figura 1 – Esboço de distribuição do material para a aula inteira: Aula de Futebol 20 Março 2017 

 
 
 

A figura 1 representa um dos esboços que criei para uma aula de Futebol. 

Os sinalizadores estavam dispostos no espaço da aula consoante a imagem, 

desde o início. Com o passar dos exercícios bastava recolher os cones 

destinados à atividade anterior. No primeiro exercício utilizei os sinalizadores 

azuis, no segundo os sinalizadores verdes e no último os vermelhos.  

Segundo Mesquita (1998) os alunos, quando ajudados, no sentido de 

serem responsabilizados nas tarefas de instrução, podem atingir níveis de 

performance superiores aos verificados pela ausência de meios de 

responsabilização.  

Nas minhas aulas existia uma ênfase muito elevada relativamente à 

competição interequipas e a tabelas de competição. Estas tabelas de 

competição surgiram como estratégia de combate à falta de empenho dos alunos 

da minha turma residente nas aulas de ginástica. A tabela era preenchida 

conforme ações positivas e de empenho dos alunos no decorrer dos exercícios 

de aula. Todas as estratégias referenciadas anteriormente resultaram e 

contribuíram para uma excelente gestão das minhas aulas. 
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4.1.7. Disciplina e o bom clima de aula 
 
 
 

A disciplina é o controlo e regulação do comportamento dos alunos 

durante a aula, cabendo ao professor essa função (Siedentop, 1983). Os alunos 

dão valor e atribuem significado aos professores quando estes demonstram 

competências e carater. Nas demonstrações dos exercícios, no caso de ser o 

professor a demonstrar, os alunos ficam maravilhados a apreciar a competência 

demonstrada pelo professor, sendo que o professor não deve cometer o erro de 

tentar demonstrar algo que não consegue. (Mesquita, 2012). 

O bom clima não acontece apenas com a relação de “amizade” existente 

entre o professor e os alunos, o cumprimento de regras e o compromisso que 

deve existir entre ambos são fatores importantes para o ambiente de aula. 

Quando os alunos cumprem as regras estabelecidas os professores ficam 

satisfeitos e contentes com o sucedido, podendo intervir favoravelmente aos 

interesses dos alunos. Um sorriso no final da aula ou uma breve reflexão sobre 

o bom comportamento da turma favorece o ambiente positivo das próximas 

aulas. 

Uma postura corporal transmissora de serenidade, utilizando uma voz que 

transmite segurança para a turma, são algumas das minhas características que 

contribuíram para um bom relacionamento com a turma, disciplina e um bom 

ambiente dentro da aula. A calma e a serenidade com que resolvia as situações 

fez-me conquistar a confiança da turma e criar um bom ambiente para as aulas. 

Ao longo do ano letivo existiram poucas situações negativas e de 

indisciplina nas aulas. Não houve lugar a nenhuma falta disciplinar, nem nenhum 

dos alunos da minha turma residente acabou expulso da aula. O ambiente vivido 

em situação de aula favorecia a aprendizagem dos alunos. As situações menos 

apropriadas que iam emergindo ao longo das aulas foram facilmente resolvidas, 

com uma chamada de atenção mais séria ou com um pedido para o aluno se 

sentar e ficar a observar os colegas a realizarem a aula.  

Neste sentido, o professor, para conseguir criar um bom ambiente de aula 

assente na disciplina, tem de ser capaz de ganhar a confiança da turma o mais 

rápido possível. Adotei estratégias que me facilitaram atingir esse objetivo. O 

facto de à segunda aula saber o nome de todos os alunos da turma foi muito 
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importante, porque numa relação professor-aluno, considero que saber o nome 

do aluno/a pessoaliza o processo ensino-aprendizagem.  

Outra estratégia minha foi aproximar-me dos alunos o mais possível, 

cumprimentando-os nos intervalos sempre que passava por eles, mas sempre 

mantendo a distância e a diferenciação de papéis.  

O clima e o controlo disciplinar na minha turma residente e na turma 

partilhada eram diferentes em muitos aspetos. Alunos de diferentes faixas 

etárias não podem ter o mesmo tratamento, o modo de agir do professor deve 

ser diferenciado. Mesmo em turmas com faixas etárias iguais o meu modo de 

proceder foi distinto. Existem turmas em que dá para ser mais brando em termos 

disciplinares, dando autonomia, e outras em que ser rígido torna-se imperatório.  

Em termos de controlo disciplinar, a turma de 5º ano nunca deu 

problemas. As asneiras que aconteciam eram sustentadas pela inocência dos 

atos dos alunos. O facto de estar a falar para o lado quando o professor está a 

instruir não é propositado, os alunos não têm bem essa consciência.  

O clima de aula era excelente. Os alunos estavam sempre motivados 

fosse para que tarefa fosse, o seu entusiasmo e alegria era contagiante. Como 

professor sentia-me bem, podia estar à vontade com os alunos e no caso de 

acontecer uma situação “engraçada”, por exemplo deixar cair o apito, o controlo 

da turma não era colocado em causa. A principal dificuldade nesta turma era 

coloca-la completamente em silêncio, pois existia sempre algum aluno a 

conversar com o colega do lado.  

Na turma de 7º ano (turma residente), os alunos demonstravam 

comportamentos desafiantes e, apenas, uma chamada de atenção bastava para 

recolocar a turma em ordem. Quando aconteciam estes casos, a minha 

estratégia principal era ter uma conversa sensibilizadora com os alunos em 

questão, de modo a faze-los perceberem que tinham agido mal. 

A minha turma continha quatro rapazes que tentavam ser os 

perturbadores do grupo em todas as situações: desde falar quando o professor 

comunicava a atividade, até que foram separados nos momentos de instrução, 

até ao momento em que o exercício terminava e eles ficavam com o material a 

brincar. Por exemplo, no final das aulas de Futebol, e no momento de arrumação 

do material, ficavam com as bolas a fazer remates à baliza. Estes 

comportamentos não são graves e, caso não se excedam nem compliquem o 
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controlo da disciplina em aulas futuras, não são prejudiciais para o ambiente da 

aula. Outra aluna tinha um temperamento muito forte e qualquer atitude de um 

colega fazia ter comportamentos e atitudes desapropriadas ao longo das aulas. 

Após inúmeras conversas com a aluna, o seu feitio foi modificando. Para isso 

acontecer atribuí-lhe muitas responsabilidades. Desempenhou o papel de capitã 

várias vezes, ajudava-me na organização do material e, no fim da aula, uma 

simples conversa entre mim e ela fazia-a sentir-se importante no seio da turma, 

sendo que o seu comportamento melhorou bastante com o decorrer do ano 

letivo.  
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4.1.8. Oficina de Artes: Uma oportunidade para sair da zona de conforto 
 
 

No início do ano letivo, numas das reuniões com a PC, quando tomei 

conhecimento desta disciplina independente da EF, denominada de “Oficina de 

Artes” e que a sua essência era a Dança, fiquei preocupado.  

Embora tivesse tido uma experiência positiva na minha formação, da 

faculdade, relativamente a Dança, consubstanciada numa prática pedagógica 

simulada numa escola e na preparação do Sarau da FADEUP, não me sentia 

preparado para abraçar este desafio.  

Normalmente, a grande maioria dos rapazes não atribuí grande valor à 

modalidade de Dança. Eu, sendo um e com uma forte ligação ao Futebol, não 

combinava os movimentos mecânicos com os movimentos fluídos pedidos na 

Dança.  

No planeamento da disciplina não me sentia muito à vontade e começava 

a pensar como seria a minha turma em Oficina de Artes. Em relação às alunas, 

não iria ter nenhum problema, pois eram aplicadas e gostavam da dança, mas 

em relação aos alunos sentia que ia ter problemas quanto à sua motivação. Este 

sentimento de receio, perante os rapazes, advinha da falta de motivação 

existente noutras modalidades do seu agrado, como por exemplo basquetebol e 

andebol. 

No sentido de me preparar para a disciplina, observei as aulas da colega 

de estágio e da PC ao longo do 1º semestre, percebendo a dinâmica das aulas 

e as estratégias que eram adotadas e que eu poderia adaptar para a minha 

turma.  

A avaliação da disciplina foi outro problema, porque considero que um 

professor não consegue avaliar tão detalhadamente uma modalidade que não 

domina o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo 

com confiança (Shulman, 1986). Receava deixar passar erros ou então 

momentos de execução positivos dos alunos que eu dificilmente iria detetar, 

como evidencia o seguinte excerto. 

“Outro aspeto relativo a este tema foi a dificuldade de avaliar uma 

modalidade que não é do nosso domínio, como é o caso da Dança. Acho 

que para ser justo e correto a atribuir as classificações, quando for a minha 



95 
 

turma, irei recorrer ao vídeo para ver as vezes que necessitar as atuações 

dos alunos” (Diário de bordo, 3 de fevereiro de 2017, p.67). 

Após a observação várias vezes do vídeo, pedia opinião às colegas de 

estágio e à PC para credibilizar os meus registos. A verdade é que as opiniões 

não divergiam muito, pois a avaliação não era exageradamente criteriosa. 

Em meados de novembro, numa atividade comemorativa da semana da 

diabetes, foi pedido ao NE para organizar uma espécie de show, onde os 

estagiários dançavam e ensinavam as coreografias aos alunos participantes. 

Quando soube desta atividade entrei em pânico e fiquei nervoso. Não queria 

acreditar que de repente, sem dominar confortavelmente a modalidade, me iria 

expor a dançar em frente a alunos, alguns deles conhecidos.  

Com o aproximar da atividade, com todos os preparativos para o dia e 

com os ensaios do núcleo, medo e a ansiedade foram passando. No dia, 

inicialmente, sentia alguma tímidez, mas com o passar das músicas esse 

sentimento foi desaparecendo e concluí a atividade, juntamente com as colegas 

de estágio, com sucesso. 

O momento da primeira aula de oficina de artes chegava. Era a hora de 

assumir o ensino da dança sozinho perante a minha turma, retratando esse 

receio nas seguintes linhas. 

“Uma estratégia que utilizei nesta primeira aula foi dizer aos alunos que 

todos nós, incluindo eu, iriamos fazer movimentos espontâneos, e que 

ninguém se podia rir de ninguém, dizendo isto num tom assertivo e 

mantendo um ar sério deixei todos os alunos e eu próprio à vontade” 

(Diário de bordo, 1 de fevereiro de 2017, p. 61). 

Numa fase inicial eu e os alunos não nos sentíamos à vontade na hora de 

criar os nossos próprios passos, mas com as aulas a passarem esse sentimento 

foi sendo desfeito. Para isso, nunca permiti que nenhum aluno troçasse com o 

colega e quando algo não corria bem, por exemplo um passo menos conseguido, 

existia um reforço e um incentivo positivo de minha parte para o aluno não 

desistir. Algumas das múltiplas estratégias que utilizei ao longo da UD 

encontram-se descritas a seguir. 

“A aula terminou com uma demonstração minha da passagem de uma 

palavra para um passo de dança. Este foi um momento importante para 

mim. Tive que enfrentar a turma e realizar uma atividade fora da minha 
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zona de conforto. Utilizei o meu nome e os alunos facilmente perceberam 

o objetivo, sendo que em grupos de quatro formaram uma palavra. Na 

próxima aula alguns alunos terão de fazer esta demonstração à frente da 

turma, apresentando a palavra da melhor maneira possível” (Diário de 

bordo, 1 de fevereiro de 2017, p.59) 

Numa das aulas iniciais, quando estava a introduzir a contagem dos 

tempos, optei por contar os tempos três vezes e na reflexão sobre a aula a PC 

perguntou o porquê de isso ter acontecido. Não foi por engano meu, mas ao 

contabilizar três vezes os tempos da música, certificava-me que não tinha 

cometido erros na contagem e estaria a ajudar os alunos a praticar para não 

restarem dúvidas na contagem.  

Este processo referente à modalidade de dança, quer no que diz respeito 

às aulas de Oficina de Artes, quer a atividade subordinada ao tema das diabetes, 

foi muito positivo para o meu crescimento. Em termos das experiências 

significativas em contexto de estágio, esta foi sem dúvida a que mais desenvolvi 

e aprendi.  
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4.1.9. Processos Avaliativos 
 
 
 

O conceito avaliação começou a ser falado e associado à educação por 

Tyler (1949), sendo considerado o pai da avaliação educacional. Tyler defende 

a avaliação como uma comparação constante entre os resultados dos alunos e 

os objetivos, previamente definidos. A avaliação é, assim, o processo de 

determinar a extensão com que os objetivos educacionais se concretizam.  

Luckesi (2002), relata que a avaliação é uma importante ferramenta na 

organização e gestão do processo ensino-aprendizagem, apresentando-se 

como um agente regulador da progressão do aluno e da atuação pedagógica do 

professor. 

Para Bento (2003), a avaliação constitui-se como um processo 

indispensável no ciclo do processo ensino-aprendizagem. A avaliação não deve 

ser um fim em si mesma, pois as suas regalias são mais amplas, permitindo uma 

reflexão profunda à nossa prática de professores, e tem a capacidade de 

restruturar o que for necessário no nosso processo ensino-aprendizagem. 

Na realidade, trata-se de um trabalho de discriminar e catalogar 

informação e de tomar decisões (atribuição de notas), 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. 

As funções da avaliação são uma análise cuidada das aprendizagens 

conseguidas face às planeadas, descrição que informa professores e alunos 

sobre objetivos atingidos e não atingidos, prepara, acompanha e encerra o 

processo ensino-aprendizagem, é o motor do seu constante aperfeiçoamento, é 

uma fonte de tomada de decisões e a função mais importante esgota-se na 

condução de todos os alunos para o sucesso.  

A avaliação existe em vários momentos e para isso existem modalidades 

da avaliação que são utilizadas em diferentes épocas do ano para satisfazer as 

necessidades do professor no que diz respeito à avaliação. As existências 

destas várias modalidades de avaliação ajudam o professor a controlar a 

eficiência e eficácia do planeamento que realizou, permitindo-lhe ter registos 

sobre a performance dos alunos ao longo do ano letivo. 
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No que diz respeito à AD, esta consiste na análise de conhecimentos e 

aptidões que o aluno deve possuir para poder iniciar novas aprendizagens, 

podendo ser no início da UD, no seu decorrer, no final do ano, sempre que se 

introduzir uma aprendizagem nova e não em momentos temporais 

determinados. 

A AD foi muito importante para mim ao longo do ano, realizava sempre na 

primeira aula da UD. Assim com esses dados poderia ter uma imagem coletiva 

e individual da turma sabendo em que nível se situavam. Os níveis de trabalho 

também eram definidos após esta AD. Nas unidades didáticas, que já estavam 

programadas antes da AD, nunca aconteceu ter de alterar os conhecimentos ou 

por estarem demasiado fáceis ou demasiado difíceis. 

No seguinte excerto do diário de bordo, apresento a minha reflexão sobre 

uma AD. 

“A primeira aula destinada à modalidade de Voleibol foi utilizada para a 

avaliação diagnóstica. O objetivo era “tirar uma fotografia” da turma, 

ficando com uma imagem geral do nível da mesma, para adaptar os 

planeamentos de modo a adequar as tarefas ao nível dos alunos. No 

decorrer desta Unidade Didática será utilizada o método de Abordagem 

Progressiva ao Jogo.” (Diário de bordo, 10 de março de 2017, p.70). 

A avaliação formativa, como o próprio nome indica, trata-se de uma 

avaliação que informa o aluno sobre a qualidade do processo educativo. Esta 

modalidade de avaliação possui um caráter sistemático e contínuo e permite ao 

professor adaptar as suas tarefas de aprendizagem, introduzindo possíveis 

alterações que possibilitem uma maior adequação das tarefas.  

Na minha turma residente realizei este tipo de avaliação em dois 

momentos distintos. O primeiro momento foi na UD de ginástica, quando senti 

que os alunos estavam desmotivados e com pouca aderência as tarefas da aula, 

avaliei os alunos no quadro do pavilhão. Esta avaliação não teve nenhum tipo 

de interferência na avaliação final, serviu apenas para os alunos perceberem em 

que nível estavam e para tornar aquele momento da aula, num momento sério e 

que voltasse a ligar a turma às tarefas da aula. 

O outro momento foi na oficina de artes, em que através de uma avaliação 

formativa, atribuí classificações para que os alunos percebessem que naquele 

momento a avaliação da sua coreografia era aquela. O objetivo era fazer os 
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alunos perceberem em que ponto de situação estava a coreografia para 

puderem modificar e melhorar as suas performances. 

Ao longo de todas as aulas de EF eu atribuía uma nota ao empenho e 

participação dos alunos ao longo da mesma e ainda uma outra nota relativa ao 

comportamento. Esta avaliação enquadra-se na avaliação formativa, sendo 

realizada de forma contínua e sem o conhecimento dos alunos. Na grelha de 

final de período uma percentagem era atribuída a estes registos de avaliação. 

Os alunos com melhor comportamento e com pouca capacidade de elevar a sua 

performance, por muitos motivos, tinham aqui uma nota que beneficiava o 

trabalho desenvolvido ao longo dos períodos. 

Relativamente à avaliação sumativa (AS) constata-se como 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. A AS pode ser facilmente utilizada como um instrumento de 

certificação social na medida em que permite seriar os alunos de acordo com o 

seu mérito social, constituindo a função social da avaliação. 

A AS traduz-se num juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos os 

conhecimentos dos alunos. Esta modalidade da avaliação presta-se à 

classificação, mas não se esgota nela, nem se deve confundir com esta, 

podendo, evidentemente, existir uma AS sem classificação.  

Nas minhas turmas, acontecia numa aula das últimas da UD. Nos 

desportos coletivos esta avaliação era feita sobre uma forma de jogo 

previamente estabelecida e definida antes da UD. Nos desportos individuais os 

alunos realizavam as provas e eram atribuídas notas às suas performances. 

Para me auxiliar no processo de avaliação criava ou adaptava listas de 

verificações que eram devidamente preenchidas nas aulas de AS. Nesta aula 

realizava um exercício de ativação geral e a restante aula era dedicada à AS. A 

minha postura era mais discreta, mas sempre que percecionava um erro grave 

nas execuções ou decisões intervinha pois considero que mesmo na avaliação, 

em que modalidade seja, existe a possibilidade dos alunos aprenderem e 

desenvolverem conhecimento. 
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Figura 2-Exemplo de uma grelha de avaliação 

 
Finalizando este capítulo, acho pertinente enfatizar o papel da avaliação 

na condução do processo ensino-aprendizagem. A avaliação permite que o 

professor compare a evolução do aluno de um momento inicial para um momento 

final, mas corrige a sua prática pedagógica assim como aceita/rejeita algumas 

das estratégias aplicadas pelo professor. 
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4.2. Área 2 – Participação na Escola e Relação com a 
comunidade 

 
 

A área 2 intitulada “Participação na escola e relação com a comunidade”, 

área esta catalogada nas Normas Orientadoras da Unidade Curricular de Estágio 

Profissional evidencia a importância da relação que o professor estagiário 

constrói com a comunidade escolar visando “contribuir para o promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na 

escola e na comunidade local, bem como da disciplina de EF, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora”. Por outras 

palavras esta área consiste num auxílio prestado para ajudar o estagiário a 

integrar-se na comunidade escolar (p.6). 

Ao longo do ano letivo desempenhei um acompanhamento com a diretora 

de turma de uma colega de estágio, e acompanhei a vertente interna do DE, 

ficando responsável pela modalidade de Futebol. 

 

 

 

4.2.1. Corta-mato 
 
 

O planeamento da atividade esteve ao encargo do NE e da PC. 

Inicialmente o núcleo confirmou todos os procedimentos da prova, organizou por 

ordem numérica os dorsais, criou fichas de inscrição, cartazes e distribuiu as 

tarefas por cada professor.  

A minha tarefa no dia da prova foi ficar no posto mais complexo do corta-

mato. A minha função era montar o percurso com fita, algo que realizei no dia 

anterior com a ajuda de um dos professores do grupo de Educação Física. No 

dia mantive-me no lugar do zig-zag, onde os alunos tentam fazer batota para 

ultrapassar adversários, tive com muita atenção e não me apercebi de nenhuma 

ilegalidade.  

A calendarização da prova do corta-mato provoca mudanças no 

planeamento anual do professor. A prova realiza-se no fim do 1º período, e eu 

como professor, planeei a condição física para a minha turma de modo a 
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trabalhar a resistência ao longo desse período. Ao trabalhar e desenvolver esta 

capacidade física os meus alunos estariam mais preparados para a prova em si. 

Semanas antes da prova realizei o percurso com os alunos para que eles 

conhecessem e não fosse algo novo para eles no dia da prova. 

No plano de atividades a realizar ao longo do ano, de muitos destaques 

que poderiam existir, apenas uma é a atividade rainha: o corta-mato. Os motivos 

são muitos para considerar esta a atividade mais importante do ano. O corta-

mato engloba uma organização muito grande e muito minuciosa para ser uma 

atividade bem organizada. O número de participantes é de relevo, quase toda a 

escola participa, ou como corredores ou como juízes da prova. Os alunos estão 

dispensados das atividades letivas e a prova necessita de ajuda externa de 

outras organizações como bombeiros e polícia. Os professores são mobilizados 

para desempenharem as suas funções na organização, foi necessário arranjar 

patrocínios para alimentação dos alunos no final da prova. Por estas e por outras 

situações é que o corta-mato foi a atividade que considerei mais importante no 

plano de atividades. 

Este ano o corta-mato correu bem, as pessoas desempenharam bem as 

suas funções e os alunos aderiram bastante à prova. Como estratégias a 

desempenhar em organizações futuras tenho duas que gostaria de aplicar: - 

realizar o corta-mato com uma forma diferente de realizar a classificação, por 

exemplo utilizar chips. A outra estratégia é relacionada com o modo de 

comunicação entre os professores (elementos organizadores mais importantes), 

a utilização de walkie-talkie para a comunicação ser constante e acelerar por 

exemplo a partida do escalão seguinte, quando no último posto de juízes 

passasse o último aluno do escalão anterior.  

A atividade do corta-mato fez-me perceber que a comunidade escolar a 

que pertenço se une bastante quando algo comum interessa. Este espírito de 

entreajuda deveria ser transversal não só às atividades do plano anual, mas 

também no dia-a-dia. O que retirei desta prova, para o meu desenvolvimento 

profissional, foi a exigência máxima que é necessário possuir em todos os 

momentos, para a organização de uma prova com este número de praticantes. 
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4.2.2. Corta-mato distrital 
 

O corta-mato distrital aconteceu no dia 9 de Fevereiro e o NE teve o 

privilégio de acompanhar os alunos do AEC nesse grande evento. A primeira 

tarefa a desempenhar por parte do núcleo foi confirmar os alunos, que devido à 

classificação no corta-mato da escola, obtiveram um passaporte para a 

participação neste evento. Os alunos tinham de obter uma autorização dos 

encarregados de educação e em alguns casos ou por vontade própria ou por 

vontade dos encarregados de educação, os alunos não tinham autorização a 

participar na prova. Na minha turma residente a única aluna que conseguiu a 

qualificação para o corta-mato distrital teve autorização para participar, caso isso 

não acontecesse eu utilizaria duas estratégias. A primeira estratégia era 

conversar com a aluna de modo a sensibilizá-la para a sua participação. Caso 

faltasse a autorização dos pais, a outra estratégia seria, através de um recado 

na caderneta convencer os encarregados de educação a autorizar a participação 

dos seus educandos. 

Após os aspetos burocráticos estarem resolvidos, chegou o dia da prova. 

No dia a primeira ação a fazer foi a chamada dos alunos na entrada do autocarro 

certificando a presença ou a ausência dos mesmos. Apenas dois alunos faltaram 

depois de confirmarem a sua presença, não foram alunos meus, caso fossem eu 

iria querer saber qual o motivo que levou a ausência. Os alunos têm de perceber 

que depois de se comprometerem a ir devem participar, salvo se algo excecional 

acontecer e impossibilite a presença. 

Após a chegada ao local da prova, o sentimento e emoção que tomou 

conta dos alunos foi a alegria de competir contra muitos outros alunos de outras 

escolas na procura de atingir o melhor lugar possível. Os professores que 

acompanharam os alunos não tinham funções pré-estabelecidas algo que devia 

acontecer. No momento de início da prova os professores foram 

desempenhando as funções que eram necessárias naquele determinado 

momento. As funções deviam estar estabelecidas à partida e assim que 

começassem as provas os professores já sabiam o que fazer em cada momento. 

Acho também que no grupo de professores que foram ao corta-mato distrital 

deveria existir um com mais experiência para comandar os restantes nas suas 
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tarefas. No grupo de 5 professores, além dos três estagiários que era a primeira 

vez que participavam, existia apenas uma professora com experiência em corta-

mato distrital. 

Quanto à prova em si, embora tenha corrido bem no geral, teve alguns 

aspetos negativos e que podiam e deviam ser melhorados. A partida, com um 

grande aglomerado de alunos, acontecia em asfalto, no caso de um aluno cair 

um grande número se ia magoar devido ao piso não ser o mais adequado no 

momento inicial de corrida que se caracteriza por ser confuso. Outro aspeto da 

partida era o facto de existirem escolas que, devido à ordem de chamada, tinham 

os seus alunos no fim do plutão. Isto fazia com que esses mesmos alunos, no 

caso de quererem discutir a prova, tinham dificuldades em ultrapassar o 

aglomerado de participantes que se encontravam à frente. Uma possível 

estratégia seria dar oportunidade para os alunos que quisessem lutar pela vitória 

partirem à frente, sem serem prejudicados no momento da partida.  

Um aspeto, que na minha perspetiva, falhou completamente foi a forma 

como era realizada a classificação final de cada escalão. A classificação era feita 

através de um sensor que um elemento da organização passava nos chips dos 

dorsais dos alunos. Em casos muitos frequentes, em que muitos alunos 

cruzavam a meta ao mesmo tempo, esse elemento da organização, ao ter de 

passar o sensor nesses participantes fez com que a ordem da classificação não 

correspondesse à ordem exata. Em muito casos ainda, esse sensor não passou 

em alguns alunos, surgindo como consequência o facto não terem tido lugar na 

classificação final. 

Esta experiência foi muito positiva para mim, aprendi bastante sobre o 

corta-mato distrital, o ambiente que se vive à volta da prova e a forma como se 

organiza a mesma. Considero que existem algumas coisas a melhorar para 

tornar a prova ainda mais espetacular e evoluída, mas também existem aspetos 

muito bem consolidados. Espero voltar um dia a participar num corta-mato 

distrital como professor. 

Dentro dos aspetos a melhorar coloco a partida como o principal. A partida 

para a corrida não deveria acontecer no asfalto, visto que a confusão existente 

neste momento pode colocar em causa a integridade física dos alunos. O ponto 

mais positivo considero o acompanhamento realizado a todos os alunos ao longo 

do percurso.
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4.2.3. Dia D 
 
 

Uma das atividades de destaque, que ao longo do ano letivo, o NE 

organizou e controlou, foi o Dia D. Esta atividade é muito distinta das outras que 

o núcleo desempenhou no seu dia-a-dia de professores. Nesta atividade a 

responsabilidade é do núcleo, desde a escolha da atividade, passando pela 

realização do projeto e terminando no controlo da atividade no dia da sua 

realização. 

A escolha para a atividade foi fácil e de completo consentimento entre os 

elementos do NE. Convidamos a equipa sénior de Andebol do FC Porto, sendo 

que a atividade intitulou-se “O Percurso para o sucesso”. Um dos objetivos era 

que os alunos que participaram se consciencializassem das dificuldades e dos 

obstáculos que aqueles seres humanos ultrapassaram para atingir o estrelato.  

Uma das minhas funções no próprio dia foi montar a atividade, passando 

do projeto para o pavilhão todas as nossas intenções. Neste processo de 

organização não existiu nenhum motivo para adaptar ou modificar o que estava 

planeado, o que comprova que o planeamento da atividade estava bem feito e 

bem pensado. A outra função, e que me deixou com o ego cheio, foi ter sido o 

responsável pela receção da equipa na chegada à escola.  

A atividade iniciou-se com uma breve apresentação do plantel por parte 

do nosso conhecido Ricardo Costa (treinador do FC Porto). Após essa 

apresentação os dois capitães de equipa, Ricardo e o Hugo, falaram sobre o seu 

percurso até chegar ao topo do desporto. A escolha recaiu sobre estes dois 

atletas por serem os capitães de equipa. O curioso é que estes dois atletas 

conciliaram desde sempre os estudos e o desporto, algo que tínhamos como 

objetivo transmitir aos alunos, ficando estes a saber que é possível conciliar as 

duas vertentes.  

Após esta introdução mais teórica seguiu-se a parte prática, esta consistia 

em oito estações, dois jogadores da equipa do FC Porto estavam em cada uma 

dessas estações e os alunos iam passando pelas mesmas, desfrutando do 

convívio com os atletas e, ao mesmo tempo, da prática das atividades. Na parte 

final da atividade, os jogadores realizaram um “show-time”, durante uns breves 
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minutos, defrontaram-se e exibindo alguns dos seus melhores truques, algo que 

deixou os alunos em êxtase. 

A atividade terminou com um convívio entre atletas e alunos, onde existiu 

uma caça ao autógrafo e às fotografias. Neste momento, e em toda a atividade, 

foram imensos os alunos que agradeceram ao núcleo esta experiência e esta 

possibilidade de contactarem com os jogadores.  

A escolha dos alunos que iriam participar na atividade foi um processo 

difícil. Inicialmente, o núcleo tinha pensado em permitir a participação de todos 

os sétimos anos, algo que não era exequível. Depois, a ideia foi abranger a 

participação às turmas dos elementos do NE, mas mesmo assim o número de 

alunos, caso participassem todos, seria um problema na organização da 

atividade. Por fim foi feita uma lista de 40 alunos onde os alunos das três turmas 

dos professores estagiários se podiam inscrever. A turma E (da professora S) foi 

quem teve mais alunos inscritos. O motivo é que a turma é extremamente 

empenhada e interessada nestas atividades. Com a participação da turma o 

empenho dos alunos na atividade era garantido.  

A execução da atividade teve alguns problemas. O primeiro problema foi 

um atraso do núcleo na realização do projeto da atividade. As coisas não foram 

definidas muito antecipadamente, algo que podia ter comprometido a atividade, 

isso não aconteceu e a atividade acabou por decorrer da melhor forma possível. 

Contudo, planear e realizar o projeto antecipadamente iria retirar-nos algumas 

dúvidas, pois poderíamos simular a atividade e perceber se iria resultar ou não. 

Num próximo projeto teremos de o realizar mais antecipadamente de modo a 

prever possíveis pontos fracos do mesmo. 

Outro fator que poderia ter causado problemas foi o aparecimento do 

Porto Canal na atividade. O núcleo desconhecia o aparecimento da televisão 

naquele momento, o que poderia causar um incómodo caso os encarregados de 

educação não permitissem a filmagem dos seus educandos. Nenhuma opinião 

foi de oposição e a reportagem acabou por ir para o ar e foi um sucesso! 

Por fim, referir que fiquei muito orgulhoso do trabalho em equipa e 

satisfeito pelo resultado final que tornou a opinião dos alunos a respeito dos 

estagiários melhor. A nível de desenvolvimento profissional as aquisições 

remeteram-se para a liderança e trabalho de equipa. Em termos de trabalho em 



 
 

108 

equipa foi uma constante, não só nesta atividade, nas outras também. A 

constante comunicação entre o núcleo permitia que esclarecêssemos as dúvidas 

e favorecia o bom ambiente dentro do núcleo, todos os elementos sabiam quais 

as suas tarefas. Em termos de liderança advém da minha segunda função 

desempenhada no dia D, que foi receber a comitiva do FC Porto quando esta 

chegou à escola. Ter de me assumir como professor de EF perante este público 

não foi fácil, mas nesta profissão isto tem de ser um hábito. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Certificado de Participação do Dia D 
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4.2.4. Visita de Estudo 
 
 
 

No EP estive disponível e disposto a aceitar convites para acompanhar os 

alunos nas visitas de estudo. Acabei por participar apenas numa visita de estudo 

ao longo do ano, mas a visita serviu para experimentar esta função que os 

professores desempenham. 

Nesta visita de estudo foi solicitada a sensibilidade dos alunos para com 

a arte e todos aqueles instrumentos valiosos que tiveram o prazer de os admirar. 

Oliveira (2008) considera que as visitas de estudo, em contextos específicos 

como museus, permitem reforçar a aprendizagem, incentivam o trabalho 

colaborativo entre alunos e professores, estreita as relações de convívio e 

promove o diálogo entre alunos e professores, entre outros benefícios. 

Como professor, ter a possibilidade de passar um dia completo fora do 

contexto escolar com a minha turma foi algo tremendamente importante para 

fortalecer laços, criar diálogo com os alunos no sentido de os conhecer melhor. 

Desta forma, consegui aperceber-me de pormenores que me ajudaram em 

contexto de aula a resolver problemas ou perceber como atuar para com eles. O 

exemplo do aluno L, que é um aluno extremamente introvertido que pouco fala 

nas aulas, na visita tive a possibilidade de falar com ele, puxar conversa e 

assunto para o conhecer melhor. Apercebi-me com isso que o aluno é 

introvertido sempre, quer em contexto de aula como fora dele. Deste modo nas 

aulas puxei ainda mais por ele, fazendo o aluno ficar confortável na aula para 

que a sua aprendizagem seja mais consistente e sustentada. O aluno L, apesar 

de algumas dificuldades técnicas a realizar as tarefas da aula, era extremamente 

empenhado e lutava sempre para atingir os objetivos. 

Em suma, foi um dia bem passado, na presença dos melhores atores, os 

alunos da minha turma residente. Esta visita foi importante para conhecer mais 

detalhadamente cada aluno, todos eles com a sua fantasia especial que os 

tornam únicos.  
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4.2.5. Meeting de Atletismo 
 
 

O Meeting, juntamente com o Corta-Mato, são atividades pertencentes ao 

plano anual de atividades e de maior relevo na participação e organização por 

parte dos estagiários. Em todas as atividades dependentes do trabalho dos 

estagiários, o meu contributo foi no sentido de fazer as coisas bem-feitas e 

marcar pela positiva a organização e condução das provas. 

Após o que aconteceu no Dia D em que a sua organização e planeamento 

aconteceu com pouca antecedência, o núcleo decidiu começar a prepara a prova 

com muita antecedência para evitar mal-entendidos e ter em atenção os 

pormenores. 

O cunho pessoal que o núcleo deu à organização desta prova, que ficará 

para sempre na história da escola, foi a adaptação da prova, tornando possível 

a sua realização no espaço interior devido às condições atmosféricas adversas 

que se previam ao longo da semana. As estafetas realizaram-se na mesma no 

exterior, enquanto não chovia. A velocidade e o salto em altura (como previsto) 

ocorreram no interior. O salto em comprimento foi substituído pelo lançamento 

do peso. 

O lançamento do peso foi acrescentado este ano no meeting devido à 

adaptação realizada para a o interior, mas num futuro, esta prova poderá 

configurar entre as restantes. Outra estratégia que poderá resultar será melhorar 

a publicidade à prova. Isto é, a divulgação da prova deverá ser mais forte, de 

modo a criar um desejo de participação em toda a gente, defendendo assim a 

minha ideia de que o meeting deveria estar ao dispor de todas as turmas da 

escola, nem que fossem em dias diferentes consoante as faixas etárias. 

Nas estafetas, prova pela qual era um dos responsáveis, foram feitas 

muitas queixas, por parte dos participantes, sobre o trabalho dos juízes de prova. 

Por mais que uma vez, os alunos queixaram-se de irregularidades cometidas e 

que os juízes não assinalavam. Eu, como responsável pela prova, limitei-me a 

estar na meta a retirar os tempos de prova, sendo que os juízes deveriam ter 

feito um trabalho mais sério. A estratégia que encontro para ultrapassar isto 

numa futura ocasião é, numa aula de EF, formar os juízes, alertando-os das 

regras para que não se cometam erros nem injustiças. 
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No fim da prova fiquei muito orgulhoso pelo trabalho desenvolvido pelo 

núcleo, do princípio ao fim da prova, a organização ocorreu como planeado e o 

XI Meeting de Atletismo foi um sucesso! 

Em termos de aprendizagens relevantes destaco a liderança e a 

capacidade de improvisar e adaptar na ação. Na competência de liderança foi 

importante para mim desempenhar o papel de organizador e gerir todo o grupo 

de EF, assumindo-me como um verdadeiro professor de EF. Na segunda 

aprendizagem destaco a capacidade de ter adaptado as provas devido às 

condições atmosféricas. 
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4.2.6. Torneios propostos pelo Núcleo de Estágio 
 
 
 

4.2.6.1. Ok Magusto! 
 

O objetivo comum do NE sempre foi atingir o patamar do excelente na 

escala de avaliação dos professores estagiários. A PC, sabendo disso, utilizou 

esse facto para estimular o núcleo e o resultado foi a criação do torneio “OK 

Magusto!”. 

A construção e organização deste torneio teve bastantes passos que 

foram completados sequencialmente. Mas existem dois passos fundamentais na 

execução deste projeto, o primeiro foi o passo de aprovação no conselho 

pedagógico e o segundo passo foi a divulgação do torneio. 

O primeiro passo, tal como referido anteriormente, foi propor o torneio em 

conselho pedagógico, de modo a ser aceite a sua realização. Neste passo 

inicialmente falamos com o diretor e o difícil foi fazermos com que o mesmo 

acreditasse que o torneio ia ser benéfico para os alunos em questão. O diretor é 

uma pessoa que gosta de professores criativos e empenhados em tarefas extra-

aula e nós, através deste torneio, conseguimos mostrar-lhe que temos esse tipo 

de características.  

Na realização deste torneio trabalhamos e adquirimos competências que 

estão contempladas nos documentos orientadores de estágio, como 

competências necessárias a desenvolver. Destas competências destacava a 

planificação de forma interativa com o NE e a PC, a criatividade desenvolvendo 

um torneio com moldes distintos dos anteriores e a capacidade de inovar, neste 

caso, adaptando o Hóquei em campo, interligando essa modalidade com a 

presente época. Deste modo, e nos restantes períodos, o núcleo teve como 

objetivo organizar mais frequentemente torneios e atividades, de modo a 

envolver-se com a escola e a comunidade educativa, algo que aconteceu com o 

“Senta-Volei”. 

Relativamente ao segundo passo fundamental, a divulgação, o núcleo 

optou por utilizar duas estratégias, a primeira estratégia foi imprimir e colocar 

cartazes alusivos ao torneio em locais específicos, como na entrada do bloco A 

(bloco principal da escola) e na entrada do pavilhão de EF. A colocação nestes 
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locais estratégicos fez com que todos os alunos tivessem a possibilidade de ver 

o cartaz e interessarem-se pelo torneio. A segunda estratégia resumiu-se a ir 

diretamente falar com as turmas (de 7º ano) sala a sala de modo a cativar mais 

facilmente os alunos. As estratégias resultaram bem, o torneio foi muito 

divulgado e penso que a segunda estratégia foi a melhor uma vez que o poder 

de persuasão do professor influencia a decisão do aluno participar ou não no 

torneio. 

 

4.2.6.2. Senta Volei! 
 

Na outra atividade proposta pelo NE, como comemoração do dia 

internacional da deficiência, organizou-se uma atividade dupla. De um lado, um 

torneio de voleibol sentado e do outro lado, uma atividade referente à 

sensibilização perante os cegos.  

Com esta atividade, o grupo de estágio potencializou um torneio de 

voleibol com características únicas e, ao mesmo tempo, deu ferramentas aos 

alunos para agirem no seu dia-a-dia perante pessoas invisuais, como por 

exemplo ajudar a atravessar a rua. 

Esta atividade foi importante para mim por muitos motivos, o primeiro foi 

ter organizado a atividade com tudo o que isso implica, o segundo motivo foi 

aplicar conceitos e conteúdos que aprendi na faculdade e não adivinhava o quão 

útil seriam para aplicar ao longo do estágio. 

Na organização da atividade o pedido de autorização ao diretor e a 

organização do calendário do torneio, para evitar que os alunos faltassem às 

aulas, foram as tarefas mais importantes para implementar o projeto. As 

aprendizagens que obtive na faculdade, na unidade curricular de “Desporto e 

Populações Especiais”, até este momento não tinham sido necessárias para a 

minha atividade profissional, mas foram úteis para guiar e conduzir a atividade 

sem um esforço complementar a nível formativo. Estes conhecimentos foram 

utilizados na atividade, para capacitar os alunos, de modo a estes agirem 

perante pessoas com condições especiais, como por exemplo, conduzir um 

indivíduo com deficiência visual. 

Não são as leis que vão proteger os portadores de deficiência, mas sim a 

consciência. Então, esta atividade tentou apelar à consciência dos alunos que 
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nela participaram para serem respeitadores, tolerantes e para se aperceberem 

que independentemente de serem portadores de deficiência, esses indivíduos 

conseguem realizar as atividades das pessoas ditas normais como, por exemplo, 

jogarem voleibol a um nível elevado.  
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4.2.7. Desporto Escolar 
 
 

No documento das normas orientadoras2 que a faculdade cria, para guiar 

o EP, relativamente ao DE, diz que o EE deve recolher e organizar a informação 

relativa ao mesmo, para além de acompanharem o DE ou um clube de atividade 

interna no âmbito desportivo (pág. 7). 

O DE é, para mim, uma atividade assegurada pela escola de caráter 

desportivo, que permite a todo o tipo de alunos praticar exercício físico. Este tipo 

de alunos podem ser alunos com limitações físicas e/ou mentais, alunos 

federados em algum desporto ou alunos que nunca foram federados e gostam 

de praticar desporto. O fator mais relevante do DE é o inclusivo, pois muitos 

alunos só têm o DE como local de prática desportiva de uma forma mais formal.  

No Agrupamento onde realizei o meu estágio existiam duas vertentes do 

DE. A primeira vertente e mais conhecida era a vertente externa, onde os alunos 

se inscreviam e além dos dois treinos semanais ao fim do dia, tinham a 

competição inter-escolas ao sábado de manhã. A vertente interna, denominada 

“Escola em Movimento”, realizava-se às quartas-feiras da parte da tarde e 

consistia em múltiplos torneios organizados pelos estudantes estagiários em 

conjunto com o professor responsável. No 1º período eram torneios de 

Basquetebol, no 2º período de Voleibol e no 3º período de Futebol.  

A minha participação no DE aconteceu na vertente interna, porque na 

vertente externa eu não conseguiria acompanhar, devido à função de treinador 

que desempenho ao fim da tarde e aos fins-de-semana.  

Cada estagiário ficava responsável por um período inteiro e 

consequentemente por uma modalidade. A minha modalidade foi o Futebol, 

ficando responsável pela modalidade. Embora a minha tarefa fosse apenas no 

3º período, nunca me desliguei do tema, de modo a estar preparado para 

assumir a responsabilidade no 3º período. No 1º e 2º período fiquei atento ao 

modo como as colegas de estágio resolviam os seus problemas e como 

organizavam os seus torneios. Para me sentir completamente à vontade, 

                                                      
2 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da FADEUP 2016-
2017. Porto (2016). 
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acompanhei a colega Estagiária T em duas ocasiões no 1º período, tendo 

desempenhado a função de árbitro nesses dois torneios. 

As minhas funções foram criar um cartaz alusivo à modalidade, cativando 

os alunos para a sua participação no torneio, colocar as fichas de inscrição 

prontas e formular os calendários competitivos para cada semana do torneio. 

“Na criação do cartaz optei por utilizar a bola da Liga dos Campeões como 

símbolo principal, sendo esta a maior competição de equipas no futebol 

atraindo assim a participação dos alunos. A cor primária do cartaz é o azul 

bebé que chama a atenção de quem passa nos locais em que estão 

afixados” (Diário de Bordo, 10 de janeiro de 2017, p.37). 

No início, na divulgação do torneio, aconteceu uns imprevistos que 

atrasaram a afixação dos cartazes. O professor que me acompanhou neste 

projeto deu a ideia de colocar os cartazes no fim do 2º período, algo que não 

pediu às colegas de estágio, porque entendia que, nesta modalidade, iriam 

existir muitas inscrições. Eu, embora concordasse com a sua ideia, não afixei o 

calendário no fim do 2º período mas no início do 3º. Isto devido a termos tido 

umas férias da páscoa com muito volume de trabalho para a escola e não ter 

sido possível afixar antes. A minha estratégia para compensar este “atraso” foi 

deslocar-me às salas das turmas de 7º ano (primeiras turmas a participar no 

torneio) e a divulgar o mesmo, pedindo que se inscrevessem no torneio.  

“Esse fator não trouxe problemas para o torneio, visto que mesmo tendo 

colocado o cartaz apenas no início 3º período, todas as turmas de 7º ano 

se inscreveram” (Diário de Bordo, 14 de janeiro de 2017, p.40). 

Ao longo dos torneios as minhas funções eram a arbitragem dos jogos e 

os registos dos resultados e marcadores de golo. 

“Em termos de arbitragem correu tudo muito bem, sinto-me perfeitamente 

à vontade para desempenhar essa função e, mesmo tendo a minha turma 

residente a participar, as decisões foram tomadas conscientemente em 

prol do desporto e do fair-play” (Diário de Bordo, 15 de janeiro de 2017, 

p.42). 

“O ponto mais negativo do torneio foi existirem jogadores das equipas que 

não participaram em nenhum minuto de jogo, ficando apenas no banco 

ao longo do torneio. Como estava sozinho a desempenhar as funções de 
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árbitro e de secretário, só me apercebi desta situação quase no fim do 

torneio e não consegui fazer uma intervenção válida. Nos próximos 

torneios irei estar mais atento a estas situações de modo a sinaliza-las e 

evita-las” (Diário de bordo, 4 de fevereiro de 2017, p.50). 

 

4.2.7.1. Taça do Desporto Escolar! 
 

No dia 21 de abril de 2017 participei na Taça do DE. A minha prestação 

foi acompanhar a professora Cândida e os alunos na participação de um torneio 

de Andebol na escola Inês de Castro, em Canidelo. Esta foi mais uma 

experiência ímpar deste EP, visto que foi uma vertente externa do DE. 

A nível burocrático, nomeadamente no que diz respeito em entregar 

declarações para os encarregados de educação e inscrever os alunos na Taça, 

não tive trabalho pois os alunos eram todos da escola Padre António Luís 

Moreira, e por isso, os professores dessa mesma escola trataram do assunto.  

O objetivo do diretor da escola era construir equipas fortes e capazes de 

orgulhar o AEC na competição, algo que não aconteceu no Andebol. Primeiro 

porque a equipa feminina desistiu à última da hora sem aviso prévio. E segundo 

porque os alunos nunca treinaram juntos a modalidade. Talvez por ter sido a 

primeira participação da escola a organização da atividade não tenha corrido de 

uma forma positiva. 

Estas atividades são importantes para os alunos, pois o ambiente vivido 

nestes encontros cativa e motiva os alunos para continuarem a praticar desporto 

fora do contexto escolar. 

O convívio com outros professores de Educação Física, a partilha de 

conhecimento e a observação do trabalho desenvolvido por eles são 

aprendizagens que retenho da minha participação neste evento.  

A partilha de conhecimento com professores mais experientes, como por 

exemplo o diálogo sobre ações técnicas realizadas pelos alunos, obtendo o 

ponto de vista desses professores, foi muito importante para refletir e retirar dos 

seus pontos de vistas alguns conhecimentos que fossem um upgrade para a 

minha atuação profissional. Esta aquisição de conhecimentos era completada 

com uma observação detalhada que realizava ao modo de proceder dos 
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professores mais experientes. Como por exemplo as estratégias e os FB que 

eles utilizavam para melhorar o comportamento dos alunos.  

Em suma esta experiência foi muito rica pela absorção de conhecimentos 

e experiências dos professores mais experientes, contribuindo para o 

crescimento da minha identidade profissional. 
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4.2.8. Reuniões Intercalares, de Avaliações e de Grupo 
 
 

4.2.8.1. Reuniões Intercalares! 
 

Estas reuniões tinham como objetivo refletir sobre o aproveitamento dos 

alunos numa parte parcial do período letivo. No meu EP apenas se realizaram 

as reuniões intercalares no 1º período, tanto para a turma residente como para 

a turma partilhada. 

A pertinência destas reuniões prende-se ao facto de os professores 

acharem benéfico ou não a sua realização. No 1º período acho muito importante 

que se façam este tipo de reuniões visto que no início de ano letivo é importante 

a diretora de turma ter uma imagem do que é a turma, para não acontecer chega 

ao fim do 1º período e ficar surpreendida nas primeiras avaliações. 

A turma partilhada (5º ano) teve uma reunião muito proveitosa, nela os 

professores acusaram a turma de um rendimento muito baixo, algo de estranhar 

visto que a turma tinha alunos com perspetivas de quadro de honra. A passagem 

do 1º ciclo para o 2º é das passagens mais difíceis. Os alunos acabam um ciclo 

onde iniciaram a sua aventura na escola, mas essa aventura é um pouco diluída 

com brincadeira. Quando chegam a uma escola nova, com disciplinas mais 

concretas e com professores mais exigentes, existe um choque, que por vezes 

é prejudicial para o aproveitamento dos alunos.  

Na primeira reunião intercalar da turma, há exceção da disciplina de EF, 

os restantes professores queixaram-se do fraco aproveitamento dos alunos. O 

mau-comportamento, as inúmeras distrações e a falta de empenho 

preocupavam os professores. Na nossa disciplina este cenário não se verificava, 

os alunos eram empenhados e aplicavam-se nas aulas. 

As notas do 1º período foram baixas e este choque da mudança de ciclo 

fez-se com que a turma não aproveitasse bem este momento do ano, sendo que 

as melhorias foram notórias ao longo do ano, chegando ao 3º período com 

alunos no quadro de honra e apenas um aluno a reprovar o ano.  

Na 1ª reunião intercalar do 7º ano o meu espanto foi a nomeação dos 

delegados de turma. A presença do delegado e do subdelegado acontece nas 

reuniões intercalares e servem como porta-voz dos colegas de turma. 
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“Atribuição dos delegados é um processo que na minha opinião não deve 

ficar da responsabilidade completa dos alunos da turma porque em muitos 

casos, o aluno mais irresponsável pode ser nomeado delegado e não 

desempenha bem a sua função. No caso desta turma foi um desses 

casos, o aluno X é um dos alunos mais irresponsáveis mas ao mesmo 

tempo dos mais populares da turma e por isso foi nomeado delegado de 

turma” (Diário de Bordo, 16 de novembro de 2016, p.22). 

 

4.2.8.2. Reuniões de Departamento/Grupo! 
 

As reuniões de departamento tinham uma frequência de duas por período. 

As reuniões de grupo aconteciam quando, no fim da reunião de departamento, 

os professores que não eram do grupo de Educação Física abandonavam a sala. 

Estas reuniões eram raras, tendo acontecido apenas uma vez no 1º período para 

a designação das tarefas para a prova do corta-mato. 

O coordenador do departamento, antecipadamente, enviava os 

documentos para leitura dos professores via e-mail. Com esta estratégia as 

reuniões de departamento tinham uma duração menor e o tempo era melhor 

aproveitado. Os professores realizavam a leitura dos documentos e expunham 

as suas dúvidas consoante o desenrolar das reuniões.  

Os professores do departamento/grupo chegavam atrasados 

sistematicamente às reuniões. Esta atitude errada, na minha perspetiva, tinha 

de ser corrigida com alguma estratégia. A estratégia poderia ser impossibilitar a 

assinatura de presença para os professores que chegassem atrasados. Deste 

modo a pontualidade seria algo a ter em conta por parte dos professores. 

 

4.2.8.3. Reuniões de Avaliação/Conselho de Turma! 
 

Estes momentos iniciavam com a leitura da ata da reunião passada, 

sempre dirigida pela diretora da turma. O segundo momento era a análise 

individual de cada aluno, disciplina por disciplina. No fim da análise individual 

dos alunos era realizada uma análise global do aproveitamento da turma. 

“Na minha mente existem dúvidas sobre a avaliação dos alunos, será que 

fui justo com todos os alunos, será que beneficiei algum aluno em 
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detrimento de outro, será que aquele aluno merece aquela nota, são tudo 

questões que estão na minha cabeça num turbilhão de emoções. Afinal 

este é o primeiro momento que tenho de classificar os alunos, a 

inexperiência provoca coisas destas…” (Diário de Bordo, 9 de janeiro 

2017, p.49). 

Um professor nunca tem 100% de certeza nas notas que atribuí aos 

alunos, afinal a avaliação é subjetiva. Apercebi-me que os professores mais 

experientes modificavam as notas consoante as notas que os outros professores 

atribuíam aos mesmos alunos.  

“Um dos meus receios nesta reunião era algum professor questionar a 

nota de algum aluno, pedindo que a mesma fosse modificada, isto não 

aconteceu e ainda bem que não aconteceu. Espero que as notas que eu 

dê aos meus alunos não sejam alvo de desconfianças da parte dos outros 

professores nem que sejam modificadas através de votos no conselho de 

turma”. (Diário de Bordo, 9 de janeiro de 2017, p.44). 

O maior receio que tinha, enquanto professor estagiário, era que em 

algum momento as minhas notas fossem modificadas pelos outros professores.  

Estes momentos de reunião contribuíram para o meu crescimento 

enquanto professor e para a minha identidade, também contribuiu para a 

melhoria de relação com os outros professores da turma. 
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4.2.9. Direção de turma 
 
 

Sá (1996) defende que o diretor de turma tem um papel de coordenador 

de um grupo de alunos. O diretor de turma deve estra constantemente informado 

sobre a sua turma. Estas informações devem ser relativas ao comportamento, 

assiduidade, empenho, notas e trabalhos de casa, por isso é que quem 

desempenha este papel atualiza estas informações semanalmente.  

A vida escolar dos alunos deve ser do conhecimento do diretor de turma, 

mas a vida pessoal também, visto que esta influencia bastante o rendimento e 

aproveitamento dos mesmos na escola.  

O diretor de turma deve criar uma relação de proximidade com os alunos 

e com os professores da turma de modo a favorecer a comunicação constante 

entre todos os intervenientes do processo ensino-aprendizagem da turma. 

“O diretor de turma é o agente da orientação educativa da sua turma. 

Deste modo cabe ao diretor de turma encontrar soluções para os alunos 

com maiores dificuldades, aplaudir e incentivar os alunos com boas notas. 

É do interesse do diretor de turma possuir uma avaliação positiva da sua 

turma ao longo do ano letivo, é um motivo de orgulho chegar a uma 

reunião e perceber que a nossa turma teve um excelente desempenho e 

as notas falam por si” (Diário de Bordo, 3 de fevereiro de 2017, p.50). 

O meu trabalho de acompanhamento de DT desenvolveu-se com uma 

professora que não era a diretora da minha turma residente. O motivo pelo qual 

não acompanhei a direção da minha turma foi incompatibilidade dos horários, 

sendo que tinha aulas ao mesmo tempo que a professora desempenhava essa 

tarefa. 

Este acompanhamento, não sendo da minha turma, teve aspetos 

positivos e outros negativos. Os aspetos negativos são a falta de proximidade 

entre mim e os meus alunos, não tendo conhecimento nenhum dos seus trajetos 

nas outras disciplinas. Os aspetos positivos foram que a turma em questão tinha 

mais alunos que a minha, existiam mais problemas com os encarregados de 

educação e era uma turma muito complicada. Estes fatores fizeram que a minha 

experiência enquanto diretor de turma fosse mais significativa.  
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“Nesta profissão considero muito importante os professores conhecerem 

de perto os seus alunos para agir de uma forma coerente com os mesmos. 

Por vezes, na aula, insistimos com os alunos para realizarem 

determinados exercícios e eles recusam. Quando isto acontece o 

professor fica desiludido e mesmo chateado com a atitude do aluno, mas 

esquecesse que por trás desta recusa pode existir um motivo muito forte 

escondido pelo aluno” (Diário de Bordo, 17 de fevereiro de 2017, p.55). 

Para mim um bom diretor de turma deve ter capacidade de dialogar e gerir 

os conflitos com os encarregados de educação, deve defender e apoiar os seus 

alunos em tudo, em suma o diretor de turma deve ser o “pai” dos alunos dentro 

da escola. 
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4.3. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 
 

 

4.3.1. Estudo Investigação-ação 
 

De acordo com as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio 

Profissional, a área 3, denominada Desenvolvimento Profissional “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). 

 

Este estudo traduz-se num estudo de investigação-ação, sendo um 

trabalho de natureza científica e investigativa, que permite ao sujeito 

investigador, designado de prático, investigar a sua prática com intuito de 

melhoria e evolução, utilizando entre outras ferramentas a observação e a 

reflexão. 

O tema do meu estudo de investigação-ação é a motivação dos alunos da 

minha turma residente, tendo como título “A motivação codificada”, sendo 

apresentado no próximo capítulo. 
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Estudo de investigação-ação 
Resumo 
 

O presente estudo de investigação-ação teve o intuito de analisar a 

motivação extrínseca e intrínseca nas aulas de educação física, da turma do 7ºH 

da escola Secundária dos Carvalhos. O grupo de estudo foi constituído por 20 

alunos, com idades compreendidas entre os 12 e 15 anos de idade. 

Os instrumentos utilizados na recolha de dados foram um questionário adaptado 

de Kobal (1996) sobre a motivação destinado às aulas de educação física, e um 

guião de entrevistas formulado pelo professor-estagiário. Ambos os instrumentos 

foram aplicados no final da aula de ginástica destaca para o efeito. Ao longo das 

aulas o professor estagiário foi aplicando estratégias com o objetivo de aumentar 

a motivação dos alunos. 

A organização e tratamento dos dados foram elaborados com recurso ao 

programa Statistical Package for the Social Science versão 24.0. O principal 

objetivo do estudo foi investigar a motivação (intrínseca e extrínseca) da turma 

residente do professor estagiário, e perceber se as estratégias aplicadas para 

aumentar a motivação resultaram. Uma análise descritiva introdutória, ocorrida 

ao longo do 1º período do presente ano letivo, revelou que os alunos 

apresentavam comportamentos desmotivados em qualquer modalidade. 

Os resultados revelaram que existiram diferenças estatisticamente significativas 

em seis itens de resposta. Dos quais um correspondia à motivação extrínseca e 

os restantes cincos à motivação intrínseca. 

As conclusões deste estudo permitiram ao EE compreender melhor as 

motivações dos alunos em estudo, e perceber que as estratégias utilizadas 

surtiram o devido efeito, aumentando os comportamentos motivados dos alunos 

em aula. 

 
 
Palavras-Chave: motivação, motivação intrínseca, motivação extrínseca, 

educação física. 
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Abstract 
 
The present study of action research aimed to analize the extrinsic and intrinsic 

motivation in the physical education classes of the 7ºH class of the Secondary 

School of Carvalhos. The study group consisted of 20 students, aged between 

12 and 15 years of age. 

The instruments used in the data collection were a questionnaire adapted from 

Kobal (1996) on motivation for physical education classes, and a interview guide 

formulated by the trainee teacher. Both instruments were applied at the end of 

the gym class highlights for the purpose. Throughout the classes the trainee 

teacher was applying strategies with the objective of increasing the motivation of 

the students. 

The organization and processing of the data were elaborated using the program 

Statistical Package for the Social Science version 24.0. The main objective of the 

study was to investigate the motivation (intrinsic and extrinsic) of the resident 

group of the trainee teacher, and to see if the strategies applied to increase the 

motivation resulted. An introductory descriptive analysis, which took place during 

the 1st period of this school year, revealed that the students presented 

unmotivated behaviors in any modality. 

The results revealed that there were statistically significant differences in six 

response items. Of wich one corresponded to extrinsic motivation and the 

remaining five to intrinsic motivation. 

The conclusions of this study allowed the student-trainee to better understand 

the motivations of the students under study, and to realize that the strategies 

used had the proper effect, increasing the motivated behaviors of the students in 

class. 

 

Key-Words: motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, physical 

education. 
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Introdução 
 

A escolha do estudo recaiu sobre o desenho investigação-ação. Estes 

tipos de estudo caracterizam-se por serem cíclicos e considera o processo de 

investigação como sendo uma espiral. Cortesão e Stoer (1997) defendem que o 

“professor, através da metodologia de investigação-ação, pode produzir dois 

tipos de conhecimento científico: um que se baseia no professor como 

investigador e outro que se baseia no desenvolvimento de dispositivos 

pedagógicos (o professor como educador)” 

Kemmis e McTaggart (1988, p. 5) afirmam que "a investigação-ação 

constitui uma forma de questionamento reflexivo e coletivo de situações sociais, 

realizado pelos participantes, com vista a melhorar a racionalidade e a justiça 

das suas próprias práticas sociais ou educacionais, bem como a compreensão 

dessas práticas e as situações nas quais aquelas práticas são desenvolvidas; 

trata-se de investigação-ação quando a investigação é colaborativa, por isso é 

importante reconhecer que a investigação-ação é desenvolvida através da ação 

(analisada criticamente) dos membros do grupo". 

Desde o início do ano que presidiu o sentimento de uma falta de 

motivação dos alunos para a realização da aula de EF, da turma residente do 

EE. Esta poderia ser uma consequência de mais de metade da turma ser 

repetente neste ou noutro ano letivo. 

Num estudo realizado por Vasconcelos (2015), a autora constata a 

existência de uma associação estatisticamente significativa (p < 0.05) entre o 

aluno ser ou não repetente e o gosto pelo estudo e a motivação para as aulas. 

Nos alunos repetentes, existe uma menor frequência de alunos que gostam das 

aulas (38,5%) comparativamente aos que nunca repetiram qualquer ano (81,8%) 

e nos alunos repetentes há uma menor motivação (15,4%) que nos demais 

(63,6%). (página 18).” 

Aquando da pesquisa para a sustentação teórica do estudo, o professor 

estagiário deparou-se com o facto de o conceito motivação ser muito pesquisado 

e com várias denominações.  

A motivação não deve ser considerada como um traço relativamente 

estável do comportamento humano, pois ela muda em função das características 

do contexto ao qual o indivíduo está exposto (Martinelli & Bartholomeu, 2007).  
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Segundo Lemos (2005, cit. por Miranda, Bahia, 2005, pág.195) a 

motivação é um conceito que está associado ao “entusiasmo, envolvimento, a 

energia, a direccionalidade, a persistência, a atenção dirigida e à participação 

ativa”. 

Para Braghrolli, Bisi e Rizzon (2001) um comportamento motivado 

caracteriza-se pela energia que é despendida na realização de um objetivo. Já 

Alves et al. (1996) refere que a motivação pode ser entendida como “razão pela 

qual os sujeitos escolheram aquele desporto como prática desportiva, porque se 

mantêm nesta atividade ao longo do tempo e porque desenvolvem um 

determinado nível de empenhamento” (página 38). 

Na opinião de Brito (1994), o papel da motivação é determinante na 

análise dos motivos que levam o sujeito a agir. 

Os autores acima referidos (como por exemplo Alves e Brito), veem a 

motivação segundo aspetos comuns que caracterizam a motivação como sendo 

a base de alguma ação levada a cabo pelo indivíduo. Ademais, a literatura 

sugere que a definição de motivação está amplamente relacionada com a 

interação, com o indivíduo e o contexto que o rodeia. 

Dentro da motivação, surgem dois conceitos diferentes que lhe estão 

diretamente associados: a motivação intrínseca e motivação extrínseca. 

A motivação intrínseca relaciona-se com o motivo interno que leva ao 

indivíduo despender energia na realização de determinada ação. Refere-se à 

execução de uma determinada atividade pelo prazer que esta pode proporcionar 

(Paiva & Boruchovitch, 2010), sem a necessidade de existir fatores externos que 

levem o indivíduo a tomar determinadas decisões, sem o objetivo de atingir 

prémios ou recompensas. À luz da motivação intrínseca, o indivíduo realiza a 

atividade por considerar interessante, envolvente e geradora de satisfação 

(Martinelli & Bartholomeu, 2007). 

Por oposição, a motivação extrínseca relaciona-se com a realização de 

uma atividade para atingir a aprovação do professor, dos pares, existindo uma 

necessidade de promoção (Paiva & Boruchovitch, 2010 e Martinelli e 

Bartholomeu, 2007). Goudas (2000) defende que na motivação extrínseca 

desenvolvem-se tarefas apenas por acreditar que haverá alguma consequência, 

positiva ou negativa, sem interesse na aprendizagem. 



 
 

129 

Os comportamentos designados amotivados não são intrinsecamente 

nem extrinsecamente motivados, existe a ausência de intenção e pensamento 

pró-ativo (Deci e Ryan, 2000). A amotivação é a relativa ausência de motivação, 

não existindo motivos para a continuação da prática da atividade em questão 

(Biddle et al., 2001). 

A teoria da autodeterminação foi desenvolvida em 1975 e utiliza a 

motivação intrínseca como sustentação. Esta teoria defende que uma pessoa 

para se sentir intrinsecamente motivada precisa de se sentir competente e 

autodeterminada, sendo a realização da tarefa a própria recompensa e os seus 

comportamentos tornam-se independentes dos estímulos externos (Deci e Ryan, 

2000). 

A tentativa de perceber quais as metas que mobilizavam os alunos, do 

professor estagiário, de modo a encontrar um meio termo, arranjando estratégias 

para tornar as suas aulas mais apetecíveis para eles, foi um dos propósitos deste 

estudo. 

Dentro da motivação, além do conceito de motivação intrínseca e de 

motivação extrínseca, existe o conceito de amotivação. 

A amotivação influencia as ações comportamentais dos indivíduos, e é 

um estado motivacional encontrado quando o sujeito não identifica bons motivos 

para realizar determinada atividade, não estando dispostos a realizar aquela 

ação (Fontana, 2010). 

O reconhecimento da importância da motivação intrínseca, extrínseca e 

amotivação na Psicologia do Desporto, originou um interesse nos fatores que 

podem aumentar ou diminuir a motivação e correspondentes níveis de 

envolvimento desportivo dos indivíduos, como confere os estudos de Palmer, 

Bycura e Warren, 2017 e o de Bidutte, 2001). Consequentemente, os motivos 

que determinam à prática desportiva têm constituído um dos temas principais da 

investigação nesta área, desde o início da década de 1980 (Harwood & Biddle, 

2002). 

Sobre o assunto da motivação nas aulas de EF, Guimarães e 

Boruchovitch (2004) salientam que um estudante motivado, apresenta interesse 

durante o processo de ensino-aprendizagem e que envolve de forma persistente 

em tarefas desafiadoras. 
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Darido (2004) destaca um progressivo afastamento dos alunos de EF na 

escola, e também fora dela, especialmente no 3º ciclo. Um dos fatores 

desencadeante desse afastamento seria a repetição dos programas de EF. 

Sem a presença de motivação, os alunos nas aulas de EF não exerceriam 

as atividades ou então, fariam mal o que fosse proposto (Gouveia, 2007). Este 

foi um dos problemas com o qual o estagiário se deparou, sendo que a maioria 

dos seus alunos realizava as tarefas propostas sem prazer algum, fazendo 

apenas porque o professor, na sua autoridade, o ordenou.  

A EF, como disciplina presente no currículo escolar, que se caracteriza 

pela dominância prática dos seus conteúdos, e por defender a sua identidade 

que a distingue das demais disciplinas, segundo Snyders (1988, p.14) deve 

“tratar-se de conhecer alegrias diferentes das da vida diária; coisas que 

sacodem, interpelam, a partir do que os alunos mudarão algo em sua vida, darão 

um novo sentido a ela”. 
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Objetivos 
 

O objetivo central do estudo de investigação-ação do professor estagiário 

foi investigar a motivação da sua turma residente de 7º ano do Agrupamento de 

Escolas dos Carvalhos, nas aulas da Unidade Didática de Ginástica. 

Sob o ponto de vista específico, pretendeu-se: 

1. Comparar os níveis motivacionais intrínsecos dos alunos do sexo 

masculino com os do sexo feminino. 

2. Comparar os níveis motivacionais extrínsecos dos alunos do sexo 

masculino com os do sexo feminino. 

3. Analisar a perceção dos alunos relativamente às estratégias 

motivacionais implementadas na aula. 

 

Metodologia 

Grupo de estudo 
 

O grupo de estudo foi constituído por 20 alunos de uma turma do 7º ano 

de escolaridade, 8 do sexo masculino e 12 do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre 12 e 15 anos de idade, sendo que 6 deles ficaram retidos 

em anos letivos anteriores. 

 

Instrumentos e Recolha de dados 
 

Os instrumentos utilizados na recolha de dados foram uma adaptação do 

questionário elaborado por Kobal (1996) para as aulas de EF e um guião de 

entrevistas formulado pelo professor estagiário.  

O questionário reporta-se à identificação de motivos intrínsecos e 

extrínsecos à realização das aulas de EF, sendo constituído por 3 questões com 

32 itens a serem respondidos. Desses itens, 16 pertencem à motivação 

intrínseca e os restantes 16 à motivação extrínseca. A cada uma das afirmações 

é designada uma escala de Likert de 5 pontos, onde o 5 corresponde ao 

“Concordo Muito”, 4 corresponde ao “Concordo”, o 3 corresponde ao “Nem 

concordo nem discordo”, o 2 corresponde ao “Discordo” e, por último, o 1 

corresponde ao “Discordo Muito”. 

O guião de entrevistas era constituído pelas seguintes perguntas: 
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1. O que mais te despertou interesse nesta aula? E porquê? 

2. Se sim, qual foi esse momento? 

3. Esse momento despertou em ti sensações. O que sentiste? 

O objetivo do guião de entrevista era perceber quais as perceções que os 

alunos tiveram ao longo das aulas da Unidade Didática de Ginástica. 

Na recolha de dados foi dito aos estudantes que o seu anonimato seria 

protegido e que os dados seriam exclusivamente utilizados para o estudo.  

 

Procedimentos de recolha 
 

A recolha de dados aconteceu no dia 16 de Janeiro de 2017. Ambos os 

questionários foram realizados no final da aula da Unidade Didática de Ginástica. 

Cada aluno preencheu o questionário no próprio espaço de aula. O silêncio e a 

individualidade nas respostas ao questionário foram assegurados. 

 

Procedimento de análise 
 

O tratamento dos dados foi realizado no programa Statisticam Package 

for the Social Sciences, versão 24.0. 

O teste utilizado foi o não paramétrico – Mann-Whitney – com um nível de 

significância de 0,05, com o objetivo de encontrar diferenças estatisticamente 

significativas entre sexos. 

 

Análise de dados 
 

Após o tratamento dos dados estatísticos, os resultados estão 

apresentados no decorrer desta área. A análise dos resultados foi dividida em 

duas fases de investigação, sendo a primeira as diferenças motivacionais entre 

os sexos na modalidade de Ginástica e a segunda uma análise de conteúdo 

realizada ao guião de entrevista, percebendo se as estratégias aplicadas 

resultaram no pretendido. 

O objetivo principal da análise estatística à motivação intrínseca e 

extrínseca era criar uma imagem da turma relativamente ao que acontecia com 
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a motivação, podendo o professor estagiário, posteriormente encontrar 

estratégias para incrementar a motivação dos seus alunos nas aulas. 

 

Recortes do diário de bordo 
 

O diagnóstico inicial de que a turma na sua maioria era desmotivada para 

as aulas de EF iniciou-se nas primeiras aulas do professor estagiário com a 

turma. Os seguintes recortes de diário de bordo e de reflexões de aula 

demonstram isso: 

 

“Como professor estou muito satisfeito com a turma que tenho em mãos, revela 

bom comportamento, é maioritariamente constituida por raparigas, penso que 

um dos problemas maiores que esta turma irá ter é o facto de possuir alunos 

com algum índice de desmotivação. No planeamento das futuras aulas terei de 

ter este facto em consideração, de modo a conseguir ao longo do ano aumentar 

os índices de motivação da turma, sendo este um dos objetivos meus para o ano 

letivo. Como estratégias utilizarei uma postura mais enérgica nos exercícios 

onde a motivação terá de ser maior, planear exercícios que sejam motivadores 

para os alunos e imitir bastantes feedbacks positivos.” (Reflexão Aula 1) 

 

Logo na primeira aula o professor-estagiário percebeu que a turma tinha 

algumas lacunas, sendo uma delas, e a mais notória, a falta de motivação para 

a realização das tarefas da aula. Os alunos da turma, quase todos eles 

repetentes, não viam nas aulas de EF benefícios para se aplicarem como nas 

outras aulas. A escolha da modalidade de ginástica para aplicar as estratégias 

selecionadas aconteceu porque seria a única modalidade, após o Atletismo já 

ter sido lecionado, individual e que a resposta dos alunos não pudesse ser 

influenciada pela relação com os colegas. 

 

“Ao longo da unidade didática apliquei muitas estratégias para aumentar 

a motivação dos alunos e todas elas surtiram efeito nos alunos. A música por 

exemplo foi a estratégia que mais resultou, visto que os alunos, além de 

responderem isso nos questionários, pediam para colocar música quando não 

estava previsto na aula.” (Diário de bordo p.66) 
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“O caminho até atingir uma motivação adequada para a aula é longo, mas 

eu não vou desistir, o objetivo é aplicar estratégias que aumentem aos poucos 

essa mesma motivação.” (Reflexão de aula número 15) 

 

“A motivação e o empenho dos alunos nesta aula foram notórios, às 

muitas estratégias utilizadas, as respostas dos alunos foram as melhores, a 

competição também contribuiu muito para este ambiente de aula.” (Reflexão 

Aula 16) 

 

Análise estatística 
 

Resultados Motivação Extrínseca 
 

Variável Sexo Média +/- 
Desvio 
Padrão 

Z Sig 

MotExt1A Masculino 4,9+/-0,4 -1.170 0,242 

Feminino 4,4+/-0,9 

MotExt1B Masculino 4,9+/-0,4 -1.359 0,174 

Feminino 4,6+/-0,5 

MotExt1C Masculino 3,8+/-0,5 -1,431 0,152 

Feminino 3,4+/-0,5 

MotExt1D Masculino 4,6+/-0,5 -0,712 0,476 

Feminino 4,7+/-0,8 

MotExt2A Masculino 5,0+/-0,0 -1,186 0,235 

Feminino 4,8+/-0,4 

MotExt2B Masculino 4,6+/-0,5 -0,443 0,658 

Feminino 4,4+/-0,8 

MotExt2C Masculino 4,6+/-0,5 -0,573 0,567 

Feminino 4,3+/-0,9 

MotExt2D Masculino 4,0+/-0,9 -0,207 0,836 

Feminino 3,9+/-0,7 

MotExt2E Masculino 4,0+/-0,0 -0,886 0,376 

Feminino 3,6+/-1,0 

MotExt3A Masculino 4,3+/-0,5 -0,957 0,339 

Feminino 3,9+/-0,8 

MotExt3B Masculino 4,8+/-0,5 -1,091 0,275 

Feminino 4,0+/-1,3 

MotExt3C Masculino 4,7+/-0,5 -0,573 0,567 

Feminino 4,1+/-1,3 

MotExt3D Masculino 4,3+/-0,9 0,000 1,000 

Feminino 4,1+/-1,3 
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MotExt3E Masculino 4,1+/-1,0 -0,880 0,379 

Feminino 3,5+/-1,6 

MotExt3F Masculino 3,8+/-0,9 -2,080 0,038 

Feminino 4,5+/-0,5 

MotExt3G Masculino 4,4+/-0,5 -0,126 0,900 

Feminino 4,3+/-0,9 

 
 

Na motivação a única resposta que teve uma diferença estatisticamente 

significativa foi a “Não gosto das aulas de Educação Física quando tiro uma má 

nota”. Nesta categoria as raparigas apresentam valores de resposta muito mais 

elevado que os rapazes. 

 
 

Resultados Motivação Intrínseca 
 

Variável Sexo Média +/- 
Desvio 
Padrão 

Z Sig 

MotInt1A Masculino 5,0+/-0,0 -2,035 0,042 

Feminino 4,3+/-1,1 

MotInt1B Masculino 4,5+/-0,5 -1,387 0,165 

Feminino 3,9+/-1,0 

MotInt1C Masculino 4,0+/-1,1 -0,527 0,598 

Feminino 3,8+/-1,0 

MotInt1D Masculino 3,5+/-0,5 0,000 1,000 

Feminino 3,6+/-1,1 

MotInt1E Masculino 3,5+/-0,5 -1,803 0,071 

Feminino 3,9+/-1,4 

MotInt2A Masculino 5,0+/-0,0 -2,035 0,042 

Feminino 4,4+/-0,8 

MotInt2B Masculino 4,0+/-0,0 -0,342 0,732 

Feminino 3,9+/-0,9 

MotInt2C Masculino 3,5+/-0,5 -1,159 0,246 

Feminino 4,0+/-1,0 

MotInt2D Masculino 5,0+/-0,0 -2,035 0,042 

Feminino 4,3+/-1,1 

MotInt2E Masculino 4,5+/-0,5 -1,798 0,072 

Feminino 3,6+/-1,2 

MotInt2F Masculino 3,5+/-0,5 -0,503 0,615 

Feminino 3,3+/-0,9 

MotInt3A Masculino 4,0+/-0,0 0,000 1,000 

Feminino 3,8+/-1,3 

MotInt3B Masculino 5,0+/-0,0 -2,563 0,010 

Feminino 4,0+/-1,0 

MotInt3C Masculino 4,0+/-1,1 -0,860 0,390 
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Feminino 3,6+/-0,8 

MotInt3D Masculino 4,0+/-0,0 -0,342 0,732 

Feminino 3,9+/-0,9 

MotInt3E Masculino 5,0+/-0,0 -2,035 0,042 

Feminino 3,9+/-1,4 

 
Já na motivação intrínseca, existiram 5 respostas com diferenças 

significativas. Sendo elas “Participo nas aulas de Educação Física porque gosto 

de atividade física”, “Gosto das aulas de Educação Física quando aprendo novas 

habilidades”, “Gosto das aulas de Educação Física quando as atividades me dão 

prazer”, “ Não gosto das aulas de Educação Física quando não sinto prazer na 

atividade proposta” e “ Não gosto das aulas de Educação Física quando não há 

tempo para praticar tudo o que eu gostaria”. 

 
Nas cinco categorias diagnosticadas anteriormente com diferenças 

estatisticamente significa, as raparigas apresentam valores de resposta muito 

mais baixa que os rapazes.  

 

Resultados das Categorias da Motivação Extrínseca 
 

Variável Sexo Média + 
Desvio 
Padrão 

Z Sig 

ME_CAT1 Masculino 4,5+/-0,2 -1,709 0,087 

Feminino 4,3+/-0,4 

ME_CAT2 Masculino 4,5+/-0,3 -1,423 0,155 

Feminino 4,2+/-0,4 

ME_CAT3 Masculino 4,3+/-0,4 -0,197 0,844 

Feminino 4,0+/-0,8 

 

Resultados das Categorias da Motivação Intrínseca 
 

Variável Sexo Média + 
Desvio 
Padrão 

Z Sig 

MI_CAT1 Masculino 4,3+/-0,3 -0,474 0,635 

Feminino 3,9+/-0,4 

MI_CAT2 Masculino 4,3+/-0,8 -0,315 0,753 

Feminino 3,9+/-0,9 

MI_CAT3 Masculino 4,4+/-0,2 -0,790 0,430 

Feminino 3,8+/-0,9 
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Após comparar estatisticamente todas as respostas entre rapazes e 

raparigas, foram agrupadas essas respostas em três categorias. As três 

categorias da motivação intrínseca e extrínseca eram respetivamente as 

seguintes: “Participo nas aulas de Educação Física porque”, “Gosto das aulas 

de Educação Física quando” e “Não gosto das aulas de Educação Física 

quando”. 

Em nenhuma das categorias, nem na motivação intrínseca nem 

extrínseca, existiram diferenças significativas entre os dois sexos. Sendo que as 

respostas dos rapazes, em média, foram superiores às respostas das raparigas. 

 

Análise e Discussão dos Resultados 
 

De entre as estratégias que o professor estagiário aplicou neste estudo 

de investigação-ação, destacam-se a utilização de música durante a aula, a 

atribuição de prémios, como por exemplo o melhor aluno da semana/mês, a 

utilização de exercício radicais e com uma adrenalina muito forte, exemplo dos 

circuitos de ativação geral, e ainda a competição como sendo algo fulcral em 

todas as aulas. 

Todos os alunos, 100% das respostas, à pergunta 1 responderam “Sim”, 

alertando que aconteceu algo na aula de EF que lhe despertou algum interesse. 

À resposta dois os alunos variaram as suas respostas, sendo que cinco alunos 

atribuíram um maior interesse à presença de Música nas aulas, dois alunos 

preferiram a atribuição de prémios, três alunos gostaram mais da competição 

total em todas as aulas, três alunos preferiram a maior proximidade professor-

aluno e sete alunos deram mais valor aos exercícios radicais. 

 

Música 
 

A música é um veículo privilegiado de comunicação e partilha, é um 

instrumento que expressa sentimentos, alegria, mobilização e cooperação. A 

música nas aulas do professor estagiário foi utilizada como algo que altera o 

estado de espírito dos seus alunos, sendo que o corpo humano responde à 

vibração do som, despertando emoções que afetam o nosso raciocínio, a forma 

como nos relacionamos com o ambiente que nos rodeia. 
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Segundo Pedro (2009), há uma forte ligação entre música e atividade 

física, pois é muito comum observar a prática da atividade física acompanhada 

por música, seja em situação grupal, com música ambiente ou de forma 

individual com o uso de fones. 

Para Artaxo e Monteiro (2000), a música tonifica, exalta e alivia, induzindo 

a um esquecimento do corpo e suas fraquezas. Além disso, a música pode ser 

utilizada como uma forma de prevenção contra a monotonia existente na prática 

do exercício físico sistematizado (Mirande & Godeli, 2002), como comprovam os 

excertos seguintes: 

 

“Nesta aula o momento que mais me despertou interesse foi a existência 

de música durante os exercícios. A música ajuda a esquecer tudo aquilo que 

acontece fora do momento da aula, nesta esqueci a vida lá fora e senti-me muito 

feliz.” (Aluno 4) 

 

“A música foi o que mais gostei nesta aula. A música motiva-me, é 

divertida e acrescenta uma boa disposição à aula.” (Aluno 12) 

 

“A música. O professor escolheu músicas atuais e de vários géneros. 

Deste modo toda a gente conseguiu ter músicas do seu agrado ao longo da aula. 

A música proporciona alegria e divertimento.” (Aluno 14) 

 

“A música desperta sentimentos em nós. As músicas da aula transmitiram 

sensações de felicidade que em mais nenhuma disciplina acontece. Com a 

música no decorrer dos exercícios senti-me feliz e mais motivada.” (Aluna15)  

 

“A música fez-me acreditar que estava num filme. Acreditei que conseguia 

fazer todas as atividades da aula. Numa das músicas comportei-me como um 

tropa.” (Aluno 16) 

 

Prémios 
 

Ao longo das aulas o professor estagiário criou exercícios que 

incentivassem os alunos a dar o seu melhor, tendo como objetivo recompensá-



 
 

139 

los com prémios. Estes prémios eram intitulados como aluno da semana, aluno 

do mês ou o aluno de determinada modalidade.  

Os indivíduos quando motivados intrinsecamente são movidos para a 

ação pelo interesse, diversão, ou satisfação que lhe está inerente, em detrimento 

das recompensas ou pressões externas para realizar a mesma atividade (Ryan 

e Deci, 2000). Os mesmos autores defendem que o individuo segue um 

determinado comportamento para alcançar recompensas tangíveis. 

Segundo Câmara (2011), o primeiro objetivo dos sistemas de 

recompensas é o de atrair, reter e motivar os indivíduos.  

O professor estagiário optou por não atribuir apenas prémios para os 

melhores executantes, de modo a não vencerem sempre os mesmos alunos. 

Com este tipo de atribuição de prémios um número maior de alunos poderia 

vencer, como podem comprovar os dois alunos seguintes: 

 

“Como sou uma aluna que gosta de realizar todas as atividades, gostei da 

atribuição de prémios. Deste modo o professor consegue beneficiar os alunos 

que mais se esforçam na aula. Senti muita felicidade por conseguir realizar os 

exercícios em condições e de ter vencido alguns prémios.” (Aluno 9) 

 

 “Sim nesta aula houve algo que eu gostei muito: os prémios. Todos os 

desafios eram bons e só os melhores iriam conseguir vencer. O facto de existir 

prémios, fez com que nunca desistisse, tendo melhorado ao longo da aula para 

atingir o prémio.” (Aluno 18) 

 

Exercícios Radicais 
 

Esta estratégia criada pelo professor estagiário foram os circuitos de 

ativação geral. Estes eram compostos por todo o material disponível no pavilhão, 

nomeadamente materiais que os alunos não estavam habituados a ver, como 

por exemplo as paralelas ou as cordas de escalada. Aliando os materiais 

desconhecidos com atividades que libertassem adrenalina na corrente 

sanguínea deles, exemplo do saltar de uma altura considerável para os 

colchões, fez com que os alunos criassem um gosto diferente pela disciplina. 
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A criação destes circuitos incutiu nos alunos um espírito positivo para a 

estante aula, os alunos seguintes comprovam este facto com a adrenalina 

sentida na realização dos mesmos 

 

“Os exercícios foram muito desafiadores, despertaram em mim muitos 

sentimentos. Como medo, ansiedade e adrenalina. Este momento fez-me 

esquecer que estava dentro de uma aula. Diverti-me bastante.” (Aluno 1) 

 

“A melhor coisa das aulas de Ginástica foi o circuito inicial. Todas as 

tarefas desse circuito eram interessantes e despertou em mim muita adrenalina.” 

(Aluno 2) 

 

“Quando utilizamos materiais sofisticados, como por exemplo os 

trampolins e os plintos, os exercícios são desafiantes. Senti alegria e 

divertimento e ao mesmo tempo isto cativou-me para a aula. Fui encorajada.” 

(Aluno 5)  

 

“Nas aulas de Ginástica realizei exercícios que nunca tinha feito nas 

aulas. Saltar de uma altura elevada para um colchão, rastejar debaixo da mesa, 

são exemplos disso. Senti uma alegria e liberdade enorme.” (Aluno 6) 

 

“Sim existiu uma coisa que me cativou para a aula: os saltos no circuito 

inicial. Tive uma sensação de que não ia conseguir, mas consegui e isso deixou-

me muito feliz.” (Aluno 11)  

 

“Existiram dois exercícios que me interessaram na aula. Ambos eram do 

circuito inicial, o salto do plinto para o colchão e o salto por cima da mesa de 

madeira. Estes exercícios eram desafiadores e criaram algumas dificuldades aos 

alunos.” (Aluno 17) 

 

“O aquecimento através do circuito inicial despertou-me muito interesse. 

Ao realizar o exercício tive muitas sensações de adrenalina e ajudou a relaxar, 

sendo completamente diferente do normal em Educação Física.” (Aluno 20) 
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Competição  
 

A competição e o sentimento de querer vencer estavam inerentes em 

todas as aulas, a criação de equipas fixas ao longo da modalidade, o sentimento 

de pertença a uma equipa, a afiliação e o querer vencer os outros eram fatores 

que aumentavam a motivação dos alunos, ligando-os à prática. 

Os três testemunhos seguintes refletem isso: 

 

“Tudo me interessa nas aulas de Educação Física. Mas a competição 

presente em todos os exercícios é muito importante. Todos querem fazer o 

melhor para ganhar, ninguém gosta de perder.” (Aluno 3) 

 

“A competição e o objetivo de vencer foi o que mais me interessou na 

aula. O sentimento de puder fazer melhor acompanha-nos ao longo de todas as 

tarefas da aula.” (Aluno 13) 

 

“O facto de existir competição em todos os exercícios obriga-nos a deixar 

a brincadeira e a darmos o nosso melhor.” (Aluno 19) 

 

Proximidade maior entre professor-aluno 
 

Com a proximidade entre professor-aluno a relação de confiança cresceu 

e os alunos tinham essa relação como barreira a quebrar no caso de não se 

aplicarem devidamente na aula de EF. O facto de o professor-estagiário utilizar 

o reforço positivo individualmente, aumenta a vontade dos alunos em querer 

fazer o melhor possível para corresponderem às expectativas do professor. 

Deci e Ryan alertam para o facto de a relação entre professor e alunos 

ser um dos motivos que mais envolve os alunos na prática do exercício físico, 

como vontade de ficar bem perante o professor. Os seguintes testemunhos 

corroboram com a ideia, 

 

“Sim existiu um momento que me motivou para a aula. O professor esteve 

mais próximo dos alunos, andou individualmente pelos exercícios a corrigir e a 
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incentivar. Senti-me importante e gostei que o professor se interessasse por 

mim.” (Aluno 7) 

 

“O professor começou a estar mais atento a todos os alunos. Senti que 

não se importou só com os melhores alunos, ajudando os alunos mais limitados.” 

(Aluno 8)  

 

“A proximidade entre os alunos e o professor é muito importante, 

nomeadamente na avaliação. A avaliação é um momento em que os alunos 

estão preocupados e sob um estado de stress e ajuda do professor é 

fundamental.” (Aluno 10) 

 

 

Conclusões 
 

Os dados, da análise estatística, demonstraram que em apenas um item 

de resposta, da motivação extrínseca, existiu diferenças estatisticamente 

significativas. O item de resposta foi “Não gosto das aulas de Educação Física 

quando tiro uma má nota”, sendo que as raparigas atribuem um significado 

negativo mais forte às más notas comparativamente aos rapazes. 

Quanto à motivação intrínseca existem diferenças significativas em cinco 

itens de resposta, são eles “Participo nas aulas de Educação Física porque gosto 

de atividade física”, “Gosto das aulas de Educação Física quando aprendo novas 

habilidades”, “Gosto das aulas de Educação Física quando as atividades me dão 

prazer”, “Não gosto das aulas de Educação Física quando não sinto prazer na 

atividade proposta” e “ Não gosto das aulas de Educação Física quando não há 

tempo para praticar tudo o que gostaria”. Estas diferenças significativas 

demonstram que os rapazes, em geral, têm um gosto maior pela disciplina, 

sendo que as raparigas apresentam elementos que não sentem gosto pela 

disciplina, ao contrário de outras que se equivalem aos rapazes. 

Nas categorias não existem diferenças estatisticamente significativas. 

Relativamente às estratégias aplicadas pelo professor estagiário, todos 

os alunos deram ênfase a pelo menos uma delas. A estratégia que recolheu mais 
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nomeações foi a utilização de exercícios radicais com o objetivo de ativação 

geral. 

O comportamento demonstrado por parte dos alunos após a aplicação 

das estratégias nas aulas melhorou. Evidenciaram-se mais sentimentos de 

alegria, felicidade e gosto pela disciplina do que sentimentos como monotonia, 

falta de vontade de estar na aula, como acontecia no início. Esta evolução é 

comprovada pelos testemunhos dos alunos. 

O estudo na sua realização teve uma grande limitação que foi o número 

de alunos que constituíram o grupo de estudo. Com um grupo de estudo tão 

pequeno (vinte) as diferenças significativas acabaram por ser reduzidas. Dentro 

do grupo de estudo, oito rapazes e doze raparigas também acabou por ser uma 

limitação do estudo. 
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Conclusões e Perspetivas futuras 
 
 
 

Após a conclusão do EP é tempo de realizar um balanço sobre todas as 

aprendizagens que obtive. O processo reflexivo foi a vertente que mais evoluí, 

admiti a sua importância e fiz um esforço para melhorar, procurando autores que 

defendessem ideias idênticas às minhas, retirava os aspetos positivos e os 

negativos, de modo a melhorar esta competência. Em termos de planeamento, 

muito idêntico ao desenvolvido na FADEUP, melhorei certos aspetos, mas de 

modo geral, mantendo as linhas orientadoras. O ponto mais indefinido e que 

mais me podia surpreender, foi a relação com a comunidade (professores, 

alunos e restante comunidade educativa), após muitos testemunhos negativos 

de alguns colegas de anos anteriores, esta poderia ser uma relação complicada, 

mas não foi. A minha relação com a comunidade educativa foi sempre pautada 

por mútuo respeito, tratando-me como um verdadeiro professor em todos os 

aspetos. A minha marca ficará sempre em todas as pessoas com quem me 

cruzei neste meu ano de estagiário. 

Esta congratulou-se como uma experiência muito gratificante e recheada 

de aprendizagens, que me irão acompanhar profissionalmente para o resto da 

vida. Os momentos vividos no espaço de aula fizeram-me crescer como homem 

e como professor, o processo que percorri desde a primeira aula até à última, 

fizeram-me ser capaz de, após a conclusão deste EP, de desempenhar a função 

de docente de EF. 

O meu estágio foi muito rico a nível de experiências. A oportunidade única 

que tive em lecionar, a três níveis de ensino, tornou o meu EP numa experiência 

única. Neste estágio lecionei aulas ao 5º ano (turma partilhada), 7º ano (turma 

residente) e 12º ano (turma da PC). A construção da minha identidade 

profissional beneficiou com esta diversidade de contextos que fui presenciado 

ao longo do estágio. Em cada um destes contextos tive de me adaptar às turmas, 

esta é a magia da profissão docente.  

Um professor não é apenas um conjunto de conhecimentos que se esgota 

em si, um professor é uma pessoa, com uma história, é o modelo físico da turma 
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e da autoridade que usufruí, controlando e desempenhando todos as funções da 

aula. 

No futuro espero que o panorama atual da profissão de docente de 

educação física modifique, e que o meu espaço um dia exista, para eu 

desempenhar com Coragem, Orgulho e Paixão (Bento, 2008) esta linda 

profissão! 
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Anexos 
Anexo 1 
 
*As respostas a este questionário servem para ajudar o professor estagiário a 
desenvolver uma das tarefas de estágio: a investigação. O único propósito deste 
questionário é fazer com que o professor estagiário perceba a motivação da sua 
turma. Garante-se a todos os participantes o anonimato e confidencialidade das 
declarações prestadas. 
 

Questionário Motivação Extrínseca 
 

Questões Itens Resposta 
1.Participo nas aulas de 

Educação Física 
porque: 

Faz parte do currículo 
da escola 

 

Estou com os meus 
amigos 

 

O meu rendimento é 
melhor do que o dos 

meus colegas 

 

Preciso de tirar boas 
notas 

 

2.Gosto das aulas de 
Educação Física 

quando: 

Esqueço das outras 
aulas 

 

O professor e os meus 
colegas reconhecem a 

minha atuação 

 

Sinto-me integrado no 
grupo 

 

As minhas opiniões são 
aceites 

 

Saio-me melhor que os 
meus colegas 

 

3.Não gosto das aulas 
de Educação Física 

quando: 

Não me sinto integrado 
no grupo 

 

Não simpatizo com o 
professor 

 

O professor compara o 
meu rendimento com o 

de outro colega 

 

Os meus colegas 
gozam quando falho 

 

Alguns colegas querem 
mostrar que são 

melhores que os outros 

 

Tiro uma má nota  

As minhas falhas 
fazem-me ficar mal à 
frente do professor 

 



 
 

clvii 

Anexo 2 
*As respostas a este questionário servem para ajudar o professor estagiário a 
desenvolver uma das tarefas de estágio: a investigação. O único propósito deste 
questionário é fazer com que o professor estagiário perceba a motivação da sua 
turma. Garante-se a todos os participantes o anonimato e confidencialidade das 
declarações prestadas. 

 
Questionário Motivação Intrínseca 

 

Questões Itens Resposta 

1.Participo nas aulas de 
Educação Física 

porque: 

Gosto de Atividade 
Física 

 

As aulas dão me prazer  

Gosto de aprender 
novas habilidades 

 

Acho importante 
aumentar os meus 

conhecimentos sobre 
desporto e outros 

conteúdos 

 

Sinto-me saudável com 
as aulas 

 

2.Gosto das aulas de 
Educação Física 

quando: 

Aprendo novas 
habilidades 

 

Dedico-me ao máximo à 
atividade 

 

Compreendo os 
benefícios das 

atividades propostas em 
aula 

 

As atividades dão me 
prazer 

 

O que eu aprendo faz-
me querer praticar mais 

 

Movimento o meu corpo  

3.Não gosto das aulas 
de Educação Física 

quando: 

Não consigo realizar 
bem as atividades 

 

Não sinto prazer na 
atividade proposta 

 

Quase não tenho 
oportunidade de jogar 

 

Exercito pouco o meu 
corpo 

 

Não há tempo para 
praticar tudo o que eu 

gostaria 
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Anexo 3 
*As respostas a este questionário servem para ajudar o professor estagiário a 
desenvolver uma das tarefas de estágio: a investigação. O único propósito deste 
questionário é fazer com que o professor estagiário perceba a motivação da sua 
turma. Garante-se a todos os participantes o anonimato e confidencialidade das 
declarações prestadas. 
 

 
 

Guião de Entrevista 
 
 
Pergunta 1 
 
“O que mais te despertou interesse nesta aula? E porquê?” 
 
Pergunta 2 
 
“Se sim, qual foi esse momento?” 
 
Pergunta 3 
 
“Esse momento despertou em ti sensações. O que sentiste?” 
 


