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Resumo 

 

 O presente documento representa o culminar da formação académica 

enquanto professor de educação física, refletindo o estágio profissional, 

realizado durante o ano letivo de 2016-2017, na Escola Secundária D. Maria II, 

em Braga. Este é o ano em que o estudante enfrenta a realidade de uma 

escola e o relatório do estágio profissional relata todo o percurso ao longo do 

ano, baseando-se em reflexões, vivencias, dificuldades e desafios que 

ultrapassei, sempre sustentado com a literatura existente nesta área. O 

relatório é constituído por cinco capítulos: (1) a introdução, onde é exposto o 

propósito do documento; (2) o enquadramento pessoal, onde se relata o 

percurso e os motivos que levaram ao ingresso nesta área; (3) o 

enquadramento da prática profissional, onde é explicado todo o contexto da 

parte prática; (4) a realização da prática profissional, dividido em três áreas, 

sendo elas a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, a 

participação na escola e relação com a comunidade e o desenvolvimento 

profissional, que inclui um estudo sobre a motivação dos alunos para as aulas 

de educação física e finalmente (5) as conclusões e perspetivas para o futuro, 

onde se realiza uma reflexão geral sobre a importância deste ano de estágio, 

assim como algumas considerações finais acerca desta experiência. 

 O trabalho de investigação está integrado na área de desempenho 

profissional, referente à realização da prática profissional. Este estudo procura 

perceber o peso dos fatores intrínsecos e extrínsecos na motivação dos jovens 

para a prática das aulas de Educação Física, comparando géneros e diferentes 

ciclos de ensino. Surgiu da perceção da falta de motivação por parte de vários 

alunos em realizar as aulas práticas e que se reflete na diminuta prática de 

atividade física por parte dos jovens, hoje em dia. 
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Abstract 

 

The present document represents the final stage of the academic training 

as a physical education teacher, reflecting upon the teaching practice during the 

academic year 2016/2017 at Escola Secundária D. Maria II, in Braga. This is 

the period in which the student faces the reality of the work environment, and 

the teaching practice report describes this experience along the whole 

academic year, based on reflections, personal experiences, challenges, 

difficulties and successes, and supported by the existing literature on the field. 

The report consists of five chapters: (1) introduction, in which the goal of the 

document is presented; (2) personal context, in which the former experience 

and the reasons for following this field of studies are described; (3) professional 

context, in which the whole of the practical work context is explained; (4) 

professional practice experience, divided in three areas, which are the 

organization and management of teaching and learning, school integration and 

community relationship, and professional development; this chapter includes a 

study about the students’ motivation for physical education classes; and finally 

(5) conclusions and future prospects, in which a general reflection about the 

importance of this teaching practice period is presented, as well as some final 

considerations. 

The research integrates the professional practice development area. This 

study aims to understand the weight of different internal and external factors in 

the young students’ motivation for physical education classes also comparing 

genders and different learning cycles. The study arises from the perceived lack 

of motivation for practical classes that many students reveal, whitch extends 

itself to reduced physical activity habits by today’s youth. 

 

 

KEYWORDS: PRACTICUM TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; 

MOTIVATION 
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1. Introdução 

 

“Os professores são os mais afortunados e bem-aventurados, entre todos aqueles que 

trabalham. É-lhes dado o privilégio de fazer renascer a vida em cada dia, semeando novas 

perguntas e respostas, novas metas e horizontes. Constroem edifícios que perdurarão para 

sempre, porque a sua construção usa o cimento da entrega, da verdade do amor”  

Bento (2008) 

 

 O presente documento corresponde ao Relatório de Estágio (RE) 

elaborado no âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional (EP), 

inserida no 2º ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). É uma narração 

de toda a minha atividade durante este último ano letivo. 

 Realizei o estágio profissional na Escola Secundária D. Maria II, escola 

sede do agrupamento de escolas Dona Maria II, em Braga. Assumi uma turma 

de 10º ano, pertencente à professora cooperante (PC), durante todo o ano 

letivo e, no segundo período partilhei uma turma de 6º ano na Escola Básica de 

Lamaçães com os meus colegas de estágio. O núcleo de estágio (NE) foi 

constituído por dois colegas. 

 Como dito anteriormente, o RE relata toda a vivência do EP, sendo este 

uma experiência real de todos os meus 24 anos onde adquiri conhecimentos e 

aprendizagens, em particular durante a minha formação em Ciências do 

Desporto e no Mestrado de Ensino em Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário. Este é, sem dúvida, um ano marcante, quer pessoal quer 

profissional. É onde acontece a transformação de estudante para professor e é 

onde se adquire bagagem para o futuro, não só em contexto escolar mas 

preparando-nos para os obstáculos e desafios que a vida de docente nos trará. 

 O EP tem como objetivo a integração do estudante estagiário (EE), no 

exercício da vida profissional de uma forma progressiva e orientada através da 

prática de ensino supervisionada (PES) em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 
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desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. Em termos institucionais, é uma unidade curricular do segundo 

ciclo de estudos conducente à obtenção do grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, no segundo ano, 

integrando duas componentes: a prática de ensino supervisionada, efetuada 

numa escola cooperante com protocolo com a FADEUP e o relatório de 

estágio, orientado por um professor da FADEUP, o responsável da instituição 

de ensino superior pela supervisão do estudante estagiário no contexto da 

prática de ensino supervisionada. 

 O RE é assim o conjunto das várias reflexões acerca da experiência do 

EE durante o EP, ditando todas as superações, as aprendizagens com os 

colegas professores, alunos e funcionários e todos os pensamentos que, 

muitas vezes não podemos passar para o exterior durante as aulas.  

Este documento é assim realizado individualmente, mas com a 

importância e suporte de todo o NE. Através do NE partilhei as mais difíceis 

experiências de toda a vida, e se não houvesse esta harmonia e este esforço 

de remarmos todos para o mesmo lado, jamais conseguiríamos.  

Este documento encontra-se dividido em 5 partes. A Introdução corresponde 

ao enquadramento conceptual do estágio, à sua caracterização geral e à 

finalidade do RE. A segunda parte reporta-se à Dimensão Pessoal, 

descrevendo-me quanto às minhas experiências passadas no desporto e à sua 

transferência para este ano de estágio e às expetativas que tinha para este EP 

relativamente à realidade que encontrei. A terceira parte, o enquadramento da 

prática profissional contextualiza toda a parte prática. A quarta parte 

corresponde à realização da prática profissional, dividido em três áreas, sendo 

elas a organização e gestão do ensino e da aprendizagem, a participação na 

escola e relação com a comunidade e o desenvolvimento profissional. 

Finalmente, a quinta parte refere as conclusões e perspetivas para o futuro, 

onde abordo a importância e reflito sobre todo este ano. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1 A minha apresentação 

 

Chamo-me Gustavo Palma Martins, tenho 24 anos, nasci e resido na vila 

de Ponte de Lima. Sou licenciado em Ciências do Desporto na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) (2010-2013). Em 2015 entrei no 

mestrado de ensino de educação física nos ensinos básicos e secundários 

(MEEFEBS) também na FADEUP, e fui estagiário de educação física na escola 

secundária Dona Maria II (ESDMII) no agrupamento de escolas Dona Maria II, 

em Braga. 

 

 

2.1.1 Eu e o Desporto 

 

Desde muito novo que me considero desportista, muito pela tradição 

familiar. A minha mãe, professora de educação física e professora de um grupo 

de ginástica, e o meu pai, federado em futebol e apaixonado pelo desporto. Era 

então natural a minha presença no pavilhão municipal de Ponte de Lima, desde 

criança e diariamente, ora porque a minha mãe dava aulas lá e eu assistia, ora 

porque participava nas atividades desportivas que decorriam nos finais do dia. 

E recordo-me bem das palavras da minha mãe: “Seja qual for a modalidade, 

tens de praticar desporto”. Isto, claro, servia também para o meu irmão, mais 

velho dois anos e também atleta de basquetebol.  

Aos meus 10 anos entrei finalmente para o futebol, que sempre foi a 

minha modalidade preferida. Até aos 13 anos fui federado em basquetebol e 

futebol, mas estava na altura em que tinha de optar, pois a exigência ia 

aumentando. Acabei por escolher o futebol, sem hesitar, modalidade que ainda 

hoje pratico.  

A nível académico, sempre fui um bom aluno e fui completando 

regularmente os anos de escolaridade. Ser professor de educação física 

sempre esteve presente como uma grande possibilidade de futuro. Acabou por 
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acontecer naturalmente a minha entrada na FADEUP, sempre com o apoio dos 

meus pais.  

Depois de realizada a licenciatura, parei de estudar 2 anos. Embora 

sempre tivesse o desejo de tirar este mestrado, decidi parar para pensar no 

que no que seria melhor. Acabei então, passados dois anos, por concretizar 

este meu desejo, pois é sem dúvida aquilo que quero fazer no futuro.  

Assim, toda a minha vida pratiquei atividade física, experimentei várias 

modalidades e é na área do desporto que me sinto bem. Na minha intervenção 

junto dos alunos, por experiência, sinto-me bastante cómodo em futsal e 

basquetebol, por ter praticado ainda algum tempo e por ter noção de bastantes 

exercícios práticos além de dominar as regras. No andebol, badminton e 

voleibol, apesar de nunca praticar à exceção das aulas, vejo pela televisão os 

melhores jogos, e tento acompanhar sempre os melhores campeonatos. Em 

relação à ginástica, por ter praticado alguns anos em criança, tenho também 

algum à vontade. A todas estas vivências juntei o que aprendi na faculdade e 

no estágio que realizei. 

 

 

2.2 Expectativas em relação ao estágio profissional 

 

Na minha opinião, o estágio é a parte mais importante na formação de 

um professor. Não quero com isto minimizar restantes anos de formação, mas 

é neste ano que se encara uma turma, é neste ano que se começa a ganhar 

uma identidade e uma forma de ensinar e é este o ano que serve de base para 

a futura carreira de professores. Este mestrado de ensino está a ser bastante 

trabalhoso. O primeiro ano foi de bastante sacrifício, e pessoalmente de pouca 

motivação. Não me sentia motivado para as aulas, visto ser muito trabalho, 

muitos planos de aula para diferentes turmas e áreas onde se dava apenas um 

exercício ou dois por aula, não podendo, obviamente alterar comportamentos 

da turma nem se adaptar a esta. 

Por sua vez, no ano de estágio senti-me muito mais motivado. Senti a 

responsabilidade de acompanhar uma turma de início ao fim e de ter alguma 
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importância na formação dos jovens, tal como tive alguns professores que me 

marcaram, quis também poder marcar os meus alunos de maneira positiva. 

Como professores temos o poder de influenciar gerações, e são poucas as 

profissões e os cargos que permitem isto. Temos esse privilégio, mas 

igualmente essa enorme responsabilidade. 

Henry Adams diz “Um professor sempre afeta a eternidade. Ele nunca 

saberá onde a sua influência termina”. A verdade é que nunca se sabe onde 

vai parar o conhecimento que transmitimos, e eu espero que os meus alunos o 

levem para o seu futuro. 

Como professor, pretendi promover a prática desportiva e o gosto pelo 

desporto e pelos hábitos de vida saudáveis e quis marcar os meus alunos e a 

ter a minha identidade. 

Este ano foi um ano onde adquiri os alicerces para a carreira que aí vem 

e foi o último da minha formação académica enquanto professor que é, 

naturalmente uma profissão onde se tem continuar a evoluir e à procura 

sempre de mais aprendizagem. O estágio foi, sem dúvida muito produtivo. 

Muito trabalhoso, é certo, mas de muita aprendizagem e de muita adaptação. A 

necessidade da profissão ocorrer em espaço real de exercício é considerada 

determinante, pois é com este contacto que o estudante-estagiário conhece os 

contornos à profissão, tornando-se, pouco a pouco, um membro dessa 

comunidade educativa (Batista et al., 2012). E este EP foi sem dúvida essencial 

para um crescimento gradual da realidade no contexto escolar. 

Na escola, todos os colegas de departamento nos receberam muito 

bem, e a escola possui umas ótimas condições para podermos exercer as 

nossas funções. A PC, bastante exigente e com uma vasta experiencia, 

ajudou-nos em tudo o que é preciso e foi, sem dúvida, uma grande ajuda a 

orientar-nos para o caminho certo nesta nossa formação.  
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2.3 Entendimento do estágio profissional 

 

 O estágio profissional marcou a minha entrada no contexto real da 

escola, daquilo que realmente me espera enquanto futuro professor. Aqui tive 

de adaptar e adequar todos os conhecimentos adquiridos nos anos de estudo 

anteriores, no sentido de responder às exigências contextuais e concretas da 

prática. 

 Aliás, tal como está expresso nas normas orientadoras do estágio 

profissional, este é “um projeto de formação do estudante com a integração do 

conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, numa 

interpretação atual da relação teórica prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar”.  

Em termos de objetivos o estágio profissional visou a integração no 

exercício da vida profissional de uma forma progressiva e orientada, em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho critico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão.  

O estudante-estagiário deve desenvolver tarefas de conceção, 

planeamento, realização e avaliação, conduzindo um processo de ensino-

aprendizagem promotor da educação e formação do aluno no âmbito da 

educação física. Deve também procurar envolver-se nas atividades que 

ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que acompanha, assumindo 

como objetivo a sua integração na comunidade educativa, através de uma 

intervenção responsável, em cooperação com os membros da comunidade 

educativa envolvente. Por último, pretende-se que o estudante-estagiário 

desenvolva a sua competência profissional, numa lógica de procura 

permanente do saber, através da reflexão, investigação e ação.  

Encarei então este ano como uma nova etapa na minha vida e como um 

grande desafio, envolvendo-me com dedicação e responsabilidade 

enriquecendo os meus conhecimentos e desenvolvendo as minhas 

competências. Terminei com o sentimento de que fui importante na formação 
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dos meus alunos, nomeadamente na transmissão de bons hábitos e 

conhecimento que lhes possa ser útil ao longo das suas vidas. 

 Como afirma Nóvoa (2009), “é necessário construir uma formação de 

professores dentro da profissão e, por isso, o estágio profissional deve ser 

avocado como terreno privilegiado de início dessa construção.” 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1 A Escola enquanto instituição  

 

A educação tem desde há muito tempo uma posição de centralidade na 

vida das sociedades, continua a ser a grande esperança de melhoria porque é 

talvez a atividade humana em que se juntam a herança do que fomos e as 

expectativas do que queremos ser. Sabemos pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (artigo 26) que “Toda a pessoa tem direito à educação. A 

educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional 

deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a 

todos em plena igualdade, em função do seu mérito”.  

Este direito à educação só pode florescer num contexto de equidade. O 

que significa que nenhum aluno é limitado no seu percurso pelo facto de ter 

uma condição ou situação de pobreza, por falta de “capital de conhecimento” 

para ter sucesso na escola, por causa da sua deficiência, pelo seu género, etc. 

Através da instituição escola, este direito é garantido. O governo assume a 

educação como serviço público universal e defende como princípios o esforço, 

a disciplina e a autonomia. Segundo o ministério da educação: “A escola é o 

espaço no qual se deve favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao 

conhecimento e o desenvolvimento de competências, ou seja, a possibilidade 

de apreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade e 

de sua utilização no exercício efetivo da cidadania. É no dia-a-dia escolar que 

crianças e jovens, enquanto atores sociais, têm acesso aos diferentes 

conteúdos curriculares, os quais devem ser organizados de forma a efetivar a 

aprendizagem. A escola é organizada para favorecer a cada aluno, 

independentemente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição social ou 

qualquer outra situação. Um ensino significativo é aquele que garante o acesso 

ao conjunto sistematizado de conhecimentos como recursos a serem 

mobilizados.” 
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Assim, a escola é o espaço em que a criança/jovem passa mais tempo 

no seu quotidiano e é aqui que aprende a viver em sociedade e a conviver com 

os mais diversos grupos. Então, um professor não pode ser um mero 

conhecedor das matérias que ensina, mas sim um formador de homens e uma 

pessoa correta, equilibrada devendo ser um exemplo na sociedade. 

 

3.1.1 A minha escola 

 

A instituição onde decorreu o estágio foi a Escola Secundária com 3º 

Ciclo Dona Maria II da cidade de Braga, e que está integrada no Agrupamento 

de Escolas D. Maria II. Acabou por ser a minha primeira opção e fiquei 

contente por aqui ficar, visto que tenho um colega de turma que também tinha 

para aqui concorrido e porque é a escola que está mais perto da vila onde vivo. 

Esta escola, situada na cidade de Braga, na freguesia de S. José de S. 

Lázaro, era inicialmente direcionada para o ensino feminino. Após 1974 passou 

a ser de ensino misto, recebendo alunos ambos os géneros. A escola foi uma 

das abrangidas pelo Programa de Modernização do Parque Escolar, com início 

em 2008 e finalização em 2011. Após esta reestruturação ficou com excelentes 

condições, o que influencia positivamente o percurso escolar dos alunos. 

A oferta educativa da escola abrange os cursos gerais, CEF’s e os 

cursos profissionais, funcionando esta em regime duplo - diurno (manhã e 

tarde) e noturno. Atualmente é frequentada por mais de 1200 alunos, 

distribuídos pelos vários anos do 3º ciclo e do ensino secundário. Existe 1 

turma de 8º ano, 1 de 9º ano, 19 do 10º ano, 19 do 11º e 16 do 12º ano. Nestas 

turmas já estão inseridas as turmas de ensino profissional. 

Os principais objetivos deste agrupamento são: promover uma educação 

de excelência desde o pré-escolar até ao fim da escolaridade obrigatória; 

valorizar a dimensão humana do ensino, consolidando a formação ética e 

cívica de toda a comunidade e promover uma cultura de agrupamento, tendo 

em conta o contexto específico de cada nível de ensino e a realidade concreta 

de cada unidade educativa. 
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Como pontos fortes da escola encontramos o clima afável e de 

segurança e as condições desportivas da escola, com bastantes espaços e a 

devida manutenção assegurada. Como fatores a melhorar: as classificações 

dos alunos na avaliação interna e externa, a qualidade dos serviços de 

cantina e o número de assistentes operacionais. 

 

 

3.2 Colegas Estagiários 

 

O núcleo de estágio foi composto por mim e por mais dois colegas. Já 

conhecia um do ano anterior, pois tinha sido da minha turma no primeiro ano e 

já nos dávamos bastante bem. Já sabíamos previamente que tínhamos optado 

os dois por esta escola e que era uma grande probabilidade de trabalharmos 

juntos. E assim foi, felizmente conseguimos os dois entrar na nossa primeira 

opção juntando-se a nós outro colega, que me era completamente 

desconhecido. Assim, no início estávamos ansiosos, mas ao mesmo tempo 

com alguma espectativa pois não conhecíamos quem seria o terceiro elemento 

visto ser alguém com quem iríamos estar durante todo o ano e queríamos, 

obviamente, estabelecer uma ótima relação.  

Logo no primeiro dia criámos bons laços de companheirismo, de alegrias 

e brincadeiras, hoje digo que não trocava os meus colegas de estágio. 

Formámos uma grande equipa, penso que nos completámos um pouco os três, 

damo-nos muito bem, cooperámos e colaborámos no sentido de melhorarmos 

e de aprendermos cada vez mais. Este estágio “obrigou-nos” a estar 

praticamente todos os dias juntos, a lutar pelos mesmos objetivos, a 

sacrificarmo-nos os três pelo sucesso de um trabalho de equipa. Vou sentir 

falta das nossas rotinas, dos nossos trabalhos e das nossas brincadeiras e 

guardarei sempre esta amizade, que espero preservar. Graças a estes dois 

amigos e à PC este ano foi das experiencias mais ricas que tive em toda a 

minha vida. 

Durante todo este ano, as tarefas a realizar foram muitas. E nem sempre 

demos, enquanto EE, a devida importância e significado a estas. 
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Os núcleos de estágio devem funcionar como unidade de prática com o 

apoio dos professores cooperantes revelando ser fundamentais à 

reconfiguração da identidade profissional dos estudantes estagiários. E foi isto 

que aconteceu durante este nosso ano de formação profissional, com o apoio 

de todos para todos que funcionou muito bem e que só trouxe benefícios. 

 

 

3.3 Professora Cooperante 

 

O processo de descoberta identitária dos professores cooperantes e a 

sua influência na construção da identidade profissional dos estudantes 

estagiários são as grandes razões de escolha destes. É difícil um professor 

aceitar a função de cooperante. Olhando profundamente, o professor terá muito 

mais trabalho, não receberá nada em troca e não terá benefícios materiais. 

Mas ganhará certamente experiências novas, ganhará uma aprendizagem 

constante e quebrará rotinas. Para além disto trabalhará com pessoas que vê 

crescer, tendo um impacto brutal na evolução destas. Ainda assim, os 

orientadores das escolas deveriam ter também alguma forma de compensação 

que não têm, a não ser algum tipo de redução na componente não letiva, os 

que têm, que é muito pouca. 

“O papel do professor cooperante deve ser no sentido de conduzir os 

estudantes estagiários de forma gradual, a passar de uma participação 

periférica para uma participação mais interna, mais ativa e mais autónoma. 

Este percurso de imersão na cultura profissional da escola quer-se que seja 

progressivo e refletido, para que a configuração e reconfiguração das 

identidades profissionais possam ter lugar” (Batista, Pereira, & Graça, 2012). A 

nossa professora cooperante realizou isto e muito, muito mais. 

No início do ano não tinha nenhuma ideia de quem seria a minha 

professora cooperante. Na primeira reunião, ainda na faculdade, conhecemos a 

professora que nos iria acompanhar e sentimos logo empatia e confiança. 

Notou-se desde o primeiro dia o amor e a dedicação que a PC tem pelo 

seu trabalho, pela escola e pelos seus estagiários que, ano após ano, têm 
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passado pelas suas mãos saindo enriquecidos pela sua sabedoria e 

experiência. 

Com ela partilhei experiências, troquei ideias, apoiei-me sempre que tive 

dúvidas e hesitações. Sempre soube que ela estaria lá quando as coisas 

corressem menos bem e, aos 24 anos não pensei que alguém iria ter tanta 

importância na minha vida académica e alguém me iria ajudar tanto como a PC 

ajudou. Como diz Ingersoll e Smith (2004) “os processos de orientação têm 

mais possibilidade de sucesso se o estudante estagiário estiver em sintonia 

com a professora cooperante” 

Esta pessoa é alguém que mostra os caminhos possíveis e nos deixa 

escolher e optar influenciando sempre pela positiva e não deixando continuar 

caso à frente esteja precipício. Esta pessoa vai-nos influenciar, vai-nos moldar 

mas dando sempre uma liberdade de escolha. 

 O trabalho que desenvolve é incrível, não só para os estagiários mas 

para toda a comunidade escolar, quer com o Desporto Escolar, o Dona Sport, o 

grupo de Educação Física e inúmeros e importantes assuntos que dependem 

dela e que não poderiam estar em melhores mãos. 

A construção da identidade do docente é o resultado do conjunto das 

próprias experiencias com os saberes e o conhecimento advindos dos 

professores cooperantes. Assim, sou hoje um homem diferente e serei um 

melhor profissional. 

 

 

3.4 O professor orientador 

 

 O professor orientador teve também uma grande importância no nosso 

desenvolvimento. Esteve disponível durante todo o ano para nos ajudar, deu 

um grande apoio na análise crítica das nossas aulas e dos documentos 

realizados, sendo sempre rigoroso e eficaz. Apesar de ter estado, como é 

natural, menos presente que a nossa PC, nunca nos deixou fugir do caminho, 

estando sempre atento ao nosso trabalho. Os seus conselhos foram levados 

em grande conta, pelo que desempenhou um papel bastante importante neste 
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meu ano de EP. Alarcão e Tavares (2003) afirmam, “não pretendo que o 

orientador ensine os seus formandos de acordo com o seu modelo, as suas 

expectativas e conceções sobre o processo ensino-aprendizagem como se de 

um aluno normal se tratasse, mas antes que estimule a refletir e encontrar, com 

a sua indispensável ajuda enquanto professor mais experiente, as melhores 

soluções e, consequentemente, a melhor formação.” Esta frase reflete o 

trabalho do nosso PO que nos deu liberdade e autonomia mas sempre com 

orientações corretas e precisas, inspirando confiança durante todo o processo.  

 

 

3.5 O Grupo de Educação Física 

 

É certo que adaptarmo-nos e integrarmo-nos no grupo de educação 

física é fundamental para termos um bom ano de estágio, pois é com este 

grupo que vamos conviver durante o ano e onde vamos obter uma grande 

parte da sabedoria e experiência. Desde pequeno que tento aprender com as 

pessoas mais velhas e este ano não foi exceção, tentando recolher o máximo 

de informação possível. Não tenho nada a apontar aos nossos colegas de 

departamento que sempre nos apoiaram incondicionalmente e sempre nos 

deram as melhores condições para trabalhar. Fizemos parte de um excelente 

grupo. 

Os focos de discussão entre os estudantes e os professores mais 

experientes são fundamentais, no sentido de promover o diálogo profissional, e 

a troca de conhecimentos. 

 Nos primeiros dias de Setembro conhecemos os nossos novos colegas, 

o grupo de Educação Física. Na escola DMII existe o departamento de E.F. 

onde se juntam os professores de E.F. nos intervalos e nas horas livres, o que 

nos aproximou bastante destes e nos fez criar um bom grupo. Durante um ano 

letivo é importante a comunicação entre todos, para ser mais fácil a adaptação 

a diferentes situações e nisso nunca nos falharam, ajudando e protegendo-nos 

sempre que precisámos. Durante este ano tivemos também alguns 
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almoços/jantares de núcleo que fomentou o espírito de grupo e a união de 

todos provando ser um grupo bem-disposto, alegre e bastante acessível.  

“O choque com a realidade” transformou-se numa expressão 

vulgarmente utilizada para se referir à situação pela qual passam os 

professores no seu primeiro contacto com a docência. Este choque com a 

realidade aconteceu, mas foi minimizado devido à grande ajuda de todos os 

colegas do grupo de E.F. Aqui deixo também uma palavra a todos os 

funcionários que proporcionaram sempre as melhores condições para as 

nossas aulas e para todas as nossas tarefas. 

 

 

3.6 O grupo de Desporto escolar 

 

O desporto escolar (DE) tem como finalidades a promoção da saúde, o 

desenvolvimento da cidadania e a formação de bons candidatos a praticantes 

desportivos. É o único serviço do Ministério da Educação que desenvolve 

atividades pedagógicas na área da motricidade humana e que organiza 

atividades inter-escolas com um carater sistemático, em todo o território 

nacional. 

A importância do desporto escolar não é unânime. Não é bem visto pelo 

desporto federado, que se opõe constantemente, proibindo alunos de participar 

e retirando importância a este, não poupando os professores de E.F. Também 

pela escola é olhado com alguma desconfiança, com pouco valor e de carater 

facultativo e indiferente. 

Talvez o D.E. não esteja completamente definido e tenha de ajustar 

algumas normas e planeamentos. No entanto é de uma importância extrema 

para os jovens, constituindo o único local onde podem praticar atividade física 

de forma gratuita, supervisionado e treinado por um professor qualificado e 

onde para além da competição, promove e tem um carater social enorme, 

sendo então de uma riqueza sem limites.  

“Não pode haver desporto escolar autenticamente formativo fora de uma 

escola democrática em todos os sentidos (acesso, gestão, conteúdo 
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pedagógico, abertura e participação), a única forma de preparação da criança e 

do jovem para uma cidadania plena” Carvalho (1975). 

O nosso grupo de Desporto Escolar foi constituído pelo núcleo de 

estágio juntamente com um colega de departamento. O horário dos treinos era 

de terça a sexta-feira das 14h às 15h. 

 

 

3.7 A Turma Residente 

 

“É manifesto que os alunos são o centro do seu investimento enquanto 

professores iniciantes. É com eles e para eles que investem. São eles que dão 

significado- verdadeiro- à sua ação.” (Alves, Pereira, Graça, & Batista, 2012). 

De facto é para a turma, é para estes alunos que o nosso trabalho é feito, é 

este o foco das nossas tarefas e tudo o resto é um pouco secundário. Quer 

queiramos quer não, automaticamente é na turma que trabalhamos, é nesta 

que aplicamos tudo o que aprendemos nos anos anteriores e é nestes alunos 

que queremos ver o resultado de todo o nosso trabalho. São então 

recompensadores quaisquer sinais de evolução e fazemos deles o nosso foco 

diário. 

Este ano tive a oportunidade de lecionar uma turma de 10º ano, assim 

como os meus colegas de estágio visto que, já é costume a nossa professora 

cooperante ter turmas de décimos anos e atribui-las aos estagiários. Sendo o 

primeiro dos três anos de ensino Secundário, os alunos iniciam um novo ciclo 

pelo que estão mais recetivos a novas situações, o que facilita também o papel 

do professor estagiário.   

O primeiro contacto que tive com os alunos foi no dia catorze de 

setembro e estava muito nervoso pois era a primeira vez que ia enfrentar a 

responsabilidade de assumir uma turma durante um ano. A PC ajudou-me 

bastante, assumiu o controlo e deixou-me depois alguma liberdade. Levei 

alguns tópicos escritos mas nem isso consegui consultar. Neste primeiro dia 

notou-se alguma imaturidade na maioria dos alunos bastante predispostos para 



17 
 

brincadeiras e com alguns grupos dentro da turma. Um dos grandes medos 

que sentia era não conseguir controlar a turma.  

Nesta primeira interação com os alunos, na aula de apresentação 

distribuímos uma ficha de caraterização do aluno. Com este documento 

ficamos a saber alguns dados relevantes sobre a turma, inclusivamente a 

relação desta para com a disciplina de EF. A nível de identificação, a turma era 

constituída por 17 alunos do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Destes 28 

alunos, 11 queriam seguir a carreira de médico, algo que me deixou 

surpreendido e com expetativas de ser realmente uma turma com bastantes 

alunos com classificações acima da média. Da turma, apenas 3 afirmaram não 

gostar de EF, e a maioria deles (17) declarou estar muito motivado para estas 

aulas. Apenas 5 alunos praticavam desporto fora da escola e 3 eram 

federados. Este último facto deixou-me bastante preocupado, é um número 

bastante reduzido de alunos que apenas pratica desporto nas aulas de EF. 

Acresce a minha responsabilidade como professor, que espera, ainda mais, 

que os alunos tenham vivências positivas na atividade física e que possa 

cativar estes jovens a começarem a praticar desporto fora da escola. Este facto 

deixou-me efetivamente a pensar qual seria a motivação dos alunos para o 

desporto e para a educação física nesta e noutras turmas, tentando perceber o 

porquê de um número tão reduzido de jovens praticantes de atividade física. 

Julgo ter conseguido uma boa relação com todos os alunos e senti que 

era um exemplo a seguir para eles. Os alunos revelaram algumas dificuldades 

e fracos desempenhos na maioria das disciplinas, porém na aula de educação 

física tiveram sempre um comportamento exemplar e um rendimento muito 

positivo. 

Estes alunos tiveram uma importância tremenda na minha evolução, 

estou-lhes agradecido por terem sempre colaborado nas tarefas propostas em 

cada aula. Penso que mantive uma boa relação com todos os alunos e senti 

que era um exemplo a seguir para eles. Na verdade não podia pedir melhor 

turma.  
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3.8 A turma Partilhada 

 

No segundo período foi-nos atribuída uma turma partilhada de sexto ano 

na escola de Lamaçães, pertencente ao agrupamento de escolas D.Maria II. 

Cada um de nós estagiários iria abordar uma unidade didática com a turma, 

sendo que os dias que fomos à escola variavam com os espaços que nos eram 

atribuídos. Eu lecionei basquetebol, uma modalidade que não ia dar na minha 

turma residente e assim tive a oportunidade de expandir a minha experiência. 

Esta turma não foi nada fácil, eram muitos alunos, bastantes ruidosos e 

irrequietos, pelo que dificultou a nossa intervenção. O meu objetivo, para cada 

aula era que se mantivessem atentos e que tentassem fazer o que era pedido. 

Foi uma turma muito complicada, com poucas bases no que diz respeito aos 

gestos técnicos do basquetebol. Para nós foi uma boa experiência, confrontar 

outra turma completamente diferente e tentar utilizar outras estratégias de 

ensino. 

Outra razão que complicou a adaptação foi o facto de termos iniciado 

esta intervenção apenas no 2º período, de assumir as aulas alternadamente o 

que impediu assim a criação de rotinas e adaptação, fundamentais para o bom 

funcionamento das aulas. 
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

Esta área será destinada à conceção, planeamento, realização e 

avaliação. O sucesso do processo de ensino advém destes quatro momentos e 

da forma como estes se encadeiam, pois devem estar interligados. Na 

conceção irei abordar a preparação de toda a minha unidade curricular; No 

planeamento serão apresentadas as planificações anuais, da unidade temática 

e planeamento das aulas; Na realização será feita uma reflexão de todo o 

processo de ensino, as minhas principais dificuldades e superações; Na 

avaliação, uma função extremamente importante na intervenção pedagógica e 

didática, revelo as minhas principais dificuldades, pois exige um grande sentido 

de responsabilidade. 

Assim nesta área de desempenho a minha intervenção aconteceu em 

diferentes vertentes: 

 Lecionação das aulas à turma do 10º ano, cedida pela PC.  

 Elaboração das planificações.  

 Observação e respetivo registo.  

 Reflexões finais nos diferentes momentos de intervenção. 

 Participação nos Conselhos de turma.  

 Participação nas Reuniões de Departamento Curricular e de Grupo 

Disciplinar. 

 

 

4.1.1 Conceção 

 

Segundo as normas orientadoras do EP, a conceção consiste em 

“projetar a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica 

referenciada às condições gerais e locais da educação, às condições imediatas 
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da relação educativa, à especificidade da EF no currículo do aluno e às 

caraterísticas dos alunos”.  

Segundo Matos (2004), conceção é “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 

EF no currículo do aluno e às caraterísticas dos alunos”. 

Esta conceção dependerá então da análise dos planos curriculares, dos 

programas de EF, das experiências de cada pessoa e do conhecimento que 

cada um adquiriu.  

Para um ensino eficaz e sólido é necessário serem definidas linhas 

orientadoras, de forma a tornar todo o processo de ensino sustentado e sólido.  

Assim, foi feita uma análise aos programas nacionais e ao ambiente e 

contexto escolar. Esta análise é fundamental para que todos os docentes 

estejam em sintonia, e assim os conteúdos abordados em determinado lugar 

não difiram muito dos restantes estabelecimentos de ensino. Apesar de tudo, 

os programas nacionais não são completamente exequíveis, pelo que foi 

importante também uma análise aquele contexto escolar, de forma a adaptar 

estes conteúdos de ensino à realidade que iriamos encontrar. Foi encontrada a 

necessidade de vincular a teoria com a prática do nosso contexto sendo assim 

obrigatório um planeamento de forma a suportar estas duas áreas. “O 

professor desenvolve a sua atividade pedagógica no confronto sistemático 

entre teoria e prática” (Matos, 1993) 

Desta forma, o NE tratou de realizar os planeamentos antes do início 

das aulas, estando estes sujeitos a adaptações conforme o tempo e as nossas 

perceções. Nesta fase foi fundamental a ajuda da nossa PC que nos forneceu 

bastante material dos anos anteriores assim como nos deu indicações, 

conselhos e alertas sobre este planeamento. Foi um início bastante trabalhoso, 

em que tivemos muitas tarefas por realizar em pouco tempo e às vezes sem 

reconhecer a utilidade destas. Essa utilidade reconhecemos sim, com o passar 

do tempo e quando precisamos de consultar documentos feitos no início do 

ano, percebendo a importância desta preparação que se tornou imprescindível. 
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A conceção é então uma tarefa fundamental à ação docente 

sustentando todo o processo de ensino, tornando-o mais eficiente.  

Como disse anteriormente, a conceção e o planeamento estão também 

sujeitos à perceção que cada docente tem sobre a EF. A EF tem como 

objetivos o treino das competências motoras e capacidade de ação corporal 

enquanto processo de educação socialização e aprendizagem. Acrescenta-se 

também a área da saúde, onde a EF pode desempenhar um papel muito 

importante. Contudo não deverá ser a única responsável nesta área.  

Segundo Meinberg (1992), a EF na escola deve estabelecer objetivos no 

domínio desportivo motor, objetivos afetivos, objetivos estéticos, objetivos 

sociais, objetivos éticos e objetivos centrados na saúde, fitness e bem-estar. 

Para mim e nos dias que correm, a educação física tem de ser algo que 

cative os jovens. A educação física tem de trazer os alunos para o desporto. A 

educação física tem de incorporar o desporto e os hábitos de vida saudáveis 

nos alunos, para o futuro e para o seu dia-a-dia. Deve ser muito mais do que 

ensinar, o serviço por cima no voleibol, ou o remate no andebol. 

Tentei assim que, em todas as aulas houvesse alguma descontração, 

houvesse componentes lúdicas, houvesse períodos de liberdade, mas 

houvesse também seriedade e responsabilidade. 

“A E.F. é uma disciplina com caraterísticas únicas no currículo escolar, 

com um valor pedagógico especifico dado que os seus conteúdos privilegiam a 

corporalidade, o corpo em ação, que, por sua vez, proporcionam um mar de 

oportunidades para diversos tipos de interações sociais entre discentes.” (Berg 

& Lahelma, 2010; Hills, 2007). 

É inequívoco que a nossa disciplina tem caraterísticas especiais. É 

diferente de todas as outras, é fora de uma sala de aula, os alunos não estão 

sentados, tem um carater social notável. Ainda assim vamos encontrar alunos 

que não querem fazer aulas práticas. À medida que vão avançando no seu 

percurso escolar a motivação para participar nas aulas de Educação Física vai 

diminuindo, sobretudo nas raparigas. Surgem outros interesses próprios da 

adolescência, contudo é também no período da adolescência que mais 

importância tem a atividade física num ponto de vista da saúde e da 
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socialização. Torna-se por isso urgente cativar os jovens para a prática das 

atividades físicas e do desporto. É nesta fase também que o professor é 

desafiado a inventar formas de motivar os alunos, como digo na reflexão de 

aula (RA) 19-20 “Vou tentar colocar alguns exercícios mais divertidos, pois 

gostava de tornar estas aulas, não um recreio, mas algo que os cativasse e 

que não fosse aborrecido”. Deve então elaborar-se uma planificação que 

responda a este conjunto de ideias que estão dependentes de cada escola e 

da perceção de cada docente. 

 

 

4.1.2 Planeamento 

 

Segundo Bento (1987) “a atividade do planeamento do professor de 

Educação Física corporiza uma antecipação mental do seu ensino, 

compreendendo tomadas de decisão acerca de determinadas categorias 

didáticas, procurando definir contornos de um modelo de atuação no processo 

pedagógico.” 

É fundamental, para qualquer tarefa realizar um planeamento, criando 

orientações e facilitando o processo de ensino. Este plano deverá ser o mais 

próximo da realidade possível, no entanto estará sempre suscetível a 

mudanças e readaptações. Funcionará assim como guião de todo o processo, 

devendo expressar uma estratégia adotada em conformidade com o contexto 

escolar e da turma e também os objetivos que queremos atingir. É refletido a 

nível macro através do planeamento anual, a nível meso, através do 

planeamento da unidade didática e a nível micro através da planificação da 

aula.  

Bento (2003) afirma que deve elaborar-se uma planificação que irá 

responder a um conjunto de pressupostos como as “pretensões”, inerentes aos 

sistemas de ensino e os programas das disciplinas em causa, bem como a sua 

realização prática (Bento, 2003). Este deve funcionar então como uma ponte 

entre os programas nacionais e a sua realização prática.  
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4.1.2.1 Programas Nacionais de Educação Física 

 

O programa constitui um guia para a ação do professor que, sendo 

motivado pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra aqui os indicadores 

para orientar a sua prática, em coordenação com os professores de Educação 

Física da Escola (e das «escolas em curso») e também com os seus colegas 

das outras disciplinas. 

Em cada escola, o grupo de Educação Física e os professores devem 

estabelecer um quadro diferenciado de objetivos, com base na avaliação 

formativa, peça metodológica fundamental para a adequabilidade dos 

programas a cada realidade particular. É de admitir mesmo que esse quadro de 

objetivos tenha uma expressão de maior complexidade que o apresentado no 

programa, salvaguardando os seguintes aspetos: 

1-A garantia de atividade física corretamente motivada, qualitativamente 

adequada e em quantidade suficiente, indicada pelo tempo de prática nas 

situações de aprendizagem, isto é, no treino e descoberta das possibilidades 

de aperfeiçoamento pessoal e dos companheiros, e numa perspetiva de 

educação para a saúde;  

2- A promoção da autonomia, pela atribuição, reconhecimento e 

exigência das responsabilidades que podem ser assumidas pelos alunos, na 

resolução dos problemas de organização das atividades e de tratamento das 

matérias; 

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

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

efeitos positivos da atividade; 

4 - A orientação da sociabilidade no sentido de uma cooperação efetiva 

entre os alunos, associando-a à melhoria da qualidade das prestações, 

especialmente nas situações de competição entre equipas, e também ao clima 

relacional favorável ao aperfeiçoamento pessoal e ao prazer proporcionado 

pelas atividades. 

Assim, os programas devem ser documentos estruturantes mas não 

podem substituir a capacidade de reflexão e escolha pedagógica do professor 
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nem serem seguidos de forma cega. “Os programas devem ser encarados 

como documentos normativos estruturantes para a ação do professor, não 

substituindo a sua capacidade de decisão pedagógica, quer no que diz respeito 

à seleção, organização e ensino dos conteúdos programáticos, quer na 

definição de objetivos e níveis de exigência técnico-tática para a turma ou ano 

letivo em questão. (Jacinto et al, 2001). Cabe assim, a nós docentes, 

interpretá-los e adaptá-los de forma a agir em conformidade com a comunidade 

escolar e respetivo meio, sem nunca esquecer o grande propósito: os alunos. 

Assim, consegue-se manter uma coerência entre todos os professores, dando 

identidade à disciplina na escola e necessitando, obviamente que cada um dos 

docentes conheça e domine a estrutura e as principais características dos 

programas.  

 O programa nacional é então um guia para todo o processo de ensino, 

realizado de forma geral que depois está sujeito a adaptações em cada escola 

e por cada professor. 

Analisando os programas nacionais referentes à nossa turma de 10º 

ano, percebemos que este ano é um ano de transição para os alunos onde se 

deverá realizar uma revisão aos conteúdos abordados no ano anterior, 

permanecendo os mesmos objetivos do programa do 9º ano. Pretende-se 

então que os alunos consolidem as habilidades podendo assim estar 

preparados para novos conteúdos num futuro próximo. Apesar de tudo 

verificamos também que este programa é demasiado extenso e difícil de 

cumprir em contexto real. Para além do pouco tempo de aulas de EF na escola, 

junta-se o facto de o roulement de instalações decidir o espaço que ocupamos, 

quase que definindo por nós qual a modalidade que vamos abordar. Fomos 

ajustando então, de uma forma natural e gradual o nosso planeamento ao 

número de aulas disponível e à capacidade dos alunos em responder 

positivamente a determinados objetivos e pressupostos.  

No geral fico satisfeito pela progressão e evolução dos meus alunos que 

foi notável. Porém é evidente a falta de exercitação, obrigando muitas vezes a 

uma aprendizagem que não ficará consolidada devido à falta de tempo de 
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prática e à necessidade de tentar abordar o máximo de conteúdos transcritos 

nos programas nacionais, algo que não está proporcional. 

4.1.2.2 Planeamento Anual 

 

O planeamento anual serve como um documento orientador e um guião 

das inúmeras tarefas a cumprir durante o ano letivo. Contudo, este não é um 

documento definitivo e como tal pode estar sujeito a alterações, sendo flexível 

de modo a se ajustar as mudanças que possam surgir. Como refere Bento 

(1995), “A teoria é uma prática pensada, imaginada e refletida, e que a prática 

é uma teoria ou conjunto de conhecimentos à vista, uma prática culminante no 

horizonte da teoria”. 

Este documento torna-se essencial para que se analise todo o processo 

educativo. De acordo com Vickers (1990), esta análise divide-se em 7 módulos:  

- Módulo 1: Estudo da educação física enquanto área curricular; 

- Módulo 2: Caracterização da escola; 

- Módulo 3: Caracterização dos alunos pertencentes à escola; 

- Módulo 4: Extensão da educação física no processo de planeamento; 

- Módulo 5: Objetivos específicos de cada área; 

- Módulo 6: Configuração da avaliação; 

- Módulo 7: Verificação do tipo de metodologia a adotar nas aulas.  

O planeamento que aqui apresento foi feito no início do ano letivo teve 

uma dupla função. A função óbvia de criar um plano de trabalho coerente para 

o ano letivo, tendo em conta as caraterísticas da escola e os alunos mas 

também serviu para ficar a conhecer a identidade da escola, os espaços, os 

funcionários e tudo o que envolve o meio escolar. 

Os conteúdos programáticos a ser lecionados foram aprovados pelo 

departamento de educação física e desporto do agrupamento de escolas D. 

Maria II de acordo com o programa nacional e o contexto escolar (roulement de 

instalações e necessidades educativas dos alunos).  

No nosso departamento já estavam definidas quais as modalidades a 

abordar no 10º ano de escolaridade (ver quadro 1). No início do ano letivo 

tivemos então de decidir qual o período em que abordávamos cada uma das 
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modalidades. Foi uma decisão que teve de ser bem pensada, que estava 

dependente do roulement de instalações e até ao nível da turma de cada um. 

No caso do Andebol, comecei a lecionar no 1º período e continuei para o 2º, 

visto que o número de aulas foi considerado insuficiente, provando assim que 

todo este planeamento pode ser adaptável a qualquer momento, ao contexto. 

 

Quadro 1- Planeamento Anual 

1º Período 

 

2º Período 

 

3º Período 

 

Aptidão Física: 

 Testes de força 

superior, média, inferior 

e flexibilidade. 

 Velocidade (avaliação 

diagnóstica) 

 Aptidão Aeróbia - Teste 

de Vaivém (avaliação) 

Ginástica: Solo e Aparelhos 

Futsal e/ou Andebol 

Voleibol e/ou Basquetebol 

Aptidão Física: 

 Testes de força 

superior, média, inferior 

e flexibilidade 

(avaliação). 

 

 

Ginástica Acrobática/Dança 

Voleibol e/ou Badminton 

Futsal e/ou Andebol e/ou 

Basquetebol 

Aptidão Física: 

 Velocidade (avaliação) 

 

  

 

 

Ginástica Acrobática/Dança 

Voleibol e/ou Badminton 

Futsal e/ou Andebol e/ou 

Basquetebol 

 

Para a turma partilhada, de 6º ano realizámos também a planificação, 

mais abrangente pois não estávamos tão familiarizados com o meio e com a 

turma atribuída. 

O PA foi realizado tendo em conta as bases que os alunos devem ter 

nos anos de escolaridade anterior.  

Então, após o final do ensino básico os alunos deverão ser capazes de 

aplicar os conhecimentos obtidos em vários contextos, acumulando assim 

esses conhecimentos para a sua qualidade de vida tanto pessoal como 

profissional e social. Tomando como referência a lei de bases do sistema 

educativo, as competências a alcançar no final da educação básica, são: 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender 

a realidade e para abordar situações e problemas quotidianos; 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar; 
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 Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma 

adequada e para estruturar pensamento próprio; 

 Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações 

do quotidiano e para apropriação de informação; 

 Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 

adequadas a objetivos visados; 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

 Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões; 

 Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

 Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns; 

 Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspetiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

O ensino secundário estrutura-se de forma distinta no 10º ano. Neste 

ano verifica-se predominantemente, o caráter de revisões e reforço das 

matérias, o que condiciona a introdução de determinadas matérias, mas por 

outro lado recupera os alunos em áreas em que revelam mais dificuldades. 

Realizado assim o Planeamento Anual, ficámos então com uma ideia do 

que iriamos enfrentar, enquanto modalidades, objetivos propostos e níveis dos 

alunos. Este planeamento é fundamental que ao longo do ano todo o processo 

de ensino aprendizagem seja realizado de forma sustentável e consistente, 

sem falhas e de maneira regular. 

 

4.1.2.3 Planeamento das Unidades Didáticas 

 

As várias interpretações que são feitas em torno da profissão docente, 

bem como as contradições e oposições que nela se configuram, dão origem a 

uma vasta gama de objetivos que se vão configurando incompatíveis e, até por 

vezes, contraditórios. O objetivo com este documento é dar um sentido à nossa 
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própria atividade. O Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) segundo 

Vickers (1990) é, fundamentalmente, um utensílio de identificação do assunto 

crucial da atividade abordada e, do início até á sua estrutura, numa lógica 

hierarquizada, informa sobre o processo de ensino. O modelo fornece a 

estrutura para a construção conceitual com base em todas as informações que 

se vão configurando, de acordo com a sua pertinência. 

Para que esta seja exequível, é necessário fazer uma análise do 

envolvimento bem como dos alunos da turma E do 10º ano de escolaridade da 

Escola Secundária Dona Maria II. 

O MEC, reflete um pensamento transdisciplinar: identifica as habilidades 

técnicas e táticas de uma modalidade e mostra como conceitos das ciências do 

desporto influenciam o processo de ensino. Este pretende também mostrar 

como uma matéria é estruturada, identifica essa estrutura e serve-se dela como 

guião para o ensino. As categorias transdisciplinares em combinação refletem 

a riqueza do conhecimento tornando a estrutura do conhecimento (EC) da 

modalidade muito mais rica e completa. 

Este modelo de instrução vai do módulo 1 ao 8 e encontra-se dividido 

em três fases: 

 Análise: da modalidade, do envolvimento e dos alunos - 1º 2º e 3º 

módulos; 

 Decisões: determinar a extensão e sequência da matéria, definir 

objetivos, configurar a avaliação, e criar progressões de aprendizagem – 

do 4º ao 7º módulo; 

 Aplicação: Planeamento anual, por períodos, planeamento da Unidade 

Didática, plano de aula – 8º módulo; 

Assim, a presente Estrutura de Conhecimentos surge no sentido de 

garantir o sucesso do ensino-aprendizagem das diferentes modalidades 

justificando-se a sua existência pela necessidade de basearmos a nossa 

atividade em objetivos precisos, na tentativa de transmitirmos a matéria aos 

alunos de forma sistematizada. 

Numa fase inicial foi bastante complicado realizar este planeamento da 

unidade didática. Este planeamento para ser preciso está dependente de vários 
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fatores. Em primeiro lugar é fundamental a avaliação diagnóstica da turma, 

percebendo o nível dos alunos e tentando calcular a sua evolução e o seu 

momento. Para além disto tentar adaptar os conteúdos dos programas 

nacionais ao número reduzido de aulas previstas, esperando que os alunos 

acompanhem esta introdução de conteúdos e o ritmo imposto e por fim o 

roulement de instalações. Se as aulas forem dadas no exterior estamos 

dependentes do clima e do terreno e no PD1 apenas tinha meio campo. Todos 

estes condicionalismos tornaram complicada a realização do planeamento das 

unidades didáticas, apesar da grande ajuda da PC, que nos aconselhou em 

todos estes momentos. 

Depois de realizado percebemos a grande importância deste 

planeamento servindo de principal guião a todo o processo de ensino e como 

referência para o planeamento dos planos de aula. 

  

4.1.2.4 Planos de Aula 

 

 Segundo Bento (2003), “o resultado de uma aula depende 

preponderantemente da qualidade da sua preparação”. 

O plano de aula é o documento mais próximo da prática e deve ter 

sempre em conta os planeamentos gerais como os MEC’s e o PA. Ao longo 

deste EP dei-me conta da verdadeira importância de planificar a nossa 

intenção para que toda a aula corresse de forma positiva. 

No início deste ano, sentia muitas dificuldades em planear uma aula, 

demorava muito tempo e tinha dúvidas nos exercícios a escolher. Isto porque 

queria que as minhas aulas fossem diferentes, com uma componente muito 

grande de motivação nos exercícios e por vezes até preferi exercícios mais 

lúdicos a exercícios onde a aprendizagem seria mais rápida. Ainda estava à 

procura da minha identidade enquanto professor, e sentia muitas dificuldades 

em escolher os exercícios certos. À medida que o tempo foi passando e que a 

prática foi aumentando comecei a ter mais facilidade neste processo. 
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No início do ano letivo, o núcleo de estágio definiu um modelo de plano 

de aula, acordado por todos e que nos pareceu a forma mais simples e prática 

de realizarmos, a partir daqui, os nossos planos de aula. 

Este era dividido em três partes, parte inicial, parte fundamental e parte 

final onde eram descritos o tempo de cada exercício, os objetivos 

comportamentais, as situações de aprendizagem/organização metodológica e 

as componentes críticas. 

A parte inicial é vulgarmente conhecida como o aquecimento. Mas deve 

ser bem mais do que isso. O objetivo principal é preparar os alunos para a 

atividade física, aumentar o seu metabolismo e ativar níveis de resposta motora 

e de atenção/ concentração. No entanto, se incluir já uma situação pedagógica 

e de transmissão de conhecimentos, melhor. Durante este E.P. variei, desde 

começar com um circuito de treino funcional, a um aquecimento em vagas de 

mobilização articular, um jogo de competição ou de cooperação ou até umas 

apanhadinhas. Penso que esta alternância de conteúdos também ajuda a 

manter os alunos cativados, com estímulos diferentes. 

Na minha opinião, o aquecimento é sobrevalorizado na educação física 

e na maior parte do desporto e que, salvo situações específicas, como a 

ginástica e outros, as aulas de educação física podem começar logo com uma 

situação pedagógica sem qualquer tipo de preparação prévia. É a minha visão 

mas, durante esta EP e sugerido pela PC realizei maioritariamente o 

“aquecimento”. 

A parte fundamental é o espaço de aula onde se aplicam as estratégias 

e situações de aprendizagem relativas ao objetivo da aula, é o “sumo” da aula. 

Foi nesta parte que existiram mais dúvidas e que mais tempo demorou a 

realizar. Isto porque todos os exercícios devem vir na sequência do anterior e 

devem apontar para o seguinte. Tem de haver uma sequência lógica, tem de 

ter objetivos e critérios de êxito definidos e tem de ter a componente de 

motivação englobada. A juntar a estes requisitos, é preciso também ter em 

conta a especificidade de cada aluno e a diferença de nível existente na turma. 

Cada aluno é diferente e o objetivo e desafio principal é encontrar situações de 

aprendizagem que cativem todos e onde os objetivos sejam reais e atingíveis. 



31 
 

Importantíssimo também nesta parte do plano de aula são os tempos de 

transição de exercícios. Facilitar a transição por exemplo com a marcação de 

campos a vários exercícios, ou com a distribuição de coletes onde poucas 

mudanças são precisas perdendo-se assim o menor tempo possível e evitando 

quebrar o ritmo da aula. Obviamente que, no início do EP tinha muita mais 

dificuldade nas transições, explicações, planeamentos. Com o tempo fui 

estando mais à vontade na aula, identificando melhor os erros, tanto meus 

como dos alunos e verificando a altura de parar, mudar ou recomeçar. 

Por fim, a parte final era normalmente de retorno à calma. Realizava-se 

nesta fase o arrumo do material e uma breve reflexão sobre a aula. 

Inicialmente deparei-me com bastante dificuldade em transmitir os meus 

pensamentos, em conseguir construir ideias construtivas e reflexões sólidas. 

Recordo-me de, nas primeiras aulas, até ser eu a arrumar o material, 

esquecendo-me de atribuir esta tarefa aos alunos, com alguns nervos e com 

bastantes coisas a acontecer na minha cabeça. Situações que se foram 

alterando com o tempo. 

Concluo falando da importância deste planeamento, que se refletia na 

aula. Houve momentos em que a minha planificação de aula não foi a melhor 

nem a mais correta pelo facto de inicialmente não lhe dar o devido peso. Com o 

tempo e as dificuldades sentidas em várias aulas, conclui que de facto, a 

planificação é fundamental e insubstituível para quem quer dar aulas 

consistentes e eficazes. 

 

4.1.3 Realização 

 

A realização é a parte fundamental do ensino, do que vivi durante estes 

10 meses e será uma imagem de todo o planeamento feito e referido atrás, 

juntamente com a minha postura e capacidade de decisão no momento. Matos 

(2012) afirma que “o principal objetivo da fase da realização é o de conduzir 

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

e considerando as diferentes dimensões da intervenção pedagógica”. É então o 

confronto do que foi planeado com a prática e com o aparecimento de 
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inúmeras situações que não são esperadas mas que as temos de confrontar no 

momento. 

Neste capítulo irei então falar dos meus métodos, das minhas estratégias, 

o que correu bem, o que poderia ter corrido melhor, onde falhei e o que tenho 

para aprender (certamente muito). 

Para mim foi a área mais bonita deste ano, em constante interação com 

os alunos, com o pensar e decidir num curto espaço de tempo, e sem dúvida 

nenhuma que foi onde mais cresci, tendo, ainda que com um grande apoio da 

PC, de resolver situações inesperadas, que não vinham em nenhum livro nem 

manual de instruções, utilizando apenas o bom senso, a ética e o 

conhecimento adquirido nos anos anteriores e experiências de vida. É assim a 

parte do meu relatório de estágio que dará um vínculo ainda mais pessoal, 

contando todos os meus medos e inseguranças. 

 

4.1.3.1 Primeira Impressão da turma 

 

Primeiro dia de aulas, primeiro contacto com a turma. Dezasseis de 

Setembro de dois mil e dezasseis. Um dia que não vou esquecer. 

Uma sexta-feira, aula as onze e quarenta e cinco já os meus colegas de 

estágio tinham realizado as suas primeiras aulas nos tempos anteriores deste 

mesmo dia. Fui com um registo de tópicos para não me esquecer de nada do 

que lhes queria transmitir e tinha a minha “guarda-costas”, a PC a controlar a 

situação, deixando-me bem mais tranquilo, como afirmo na RA 1 e 2 “É bom 

olhar para a prof. Luísa e ver que está tão calma e tudo é normal e rotineiro. 

Estas pequenas coisas acalmam.”  

Encontrámo-nos com a turma e fomos para o Ginásio. Os objetivos desta 

aula eram de apresentação, funcionamento da turma, informação sobre o 

regulamento da disciplina, normas de aulas, roulement de instalações e 

entrega para preenchimento da ficha de caraterização do aluno. 

Depois das apresentações, comecei a fazer a chamada, pedindo aos 

alunos uma breve apresentação. Estava nervoso, a minha voz tremia e a lista 

de alunos parecia que não acabava. Felizmente estava lá a PC, que ia fazendo 
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piadas, pedindo informações estando muito tranquila e à vontade com tudo 

isto. Entreguei a ficha de caraterização do aluno e recolhi e depois de ter lido 

algumas normas da disciplina e aulas (mais uma lista interminável), esta aula 

de apresentação terminou. A cábula que levei? Nem uma linha li. Não 

acrescentei nada, limitei-me a fazer o que a PC me dizia, observando os 

alunos, mas muito pouco à vontade. 

Mas nem tudo foi mau, senti pela primeira vez o que é ser professor, o 

que é uma aula de apresentação do outro lado, e quais são os alunos que iria 

ter pela frente durante todo este estágio. Como resumi no RA 1 e 2, “Senti-me 

como um professor, senti-me bem neste papel, estava confiante e tudo correu 

bem, dentro dos possíveis. A primeira já está mas cá estarei para enfrentar e 

tentar resolver os problemas. 

Preciso de estar bem preparado para as próximas aulas e soltar-me mais um 

bocado. “ 

 

4.1.3.2 Gestão e controlo/ Relação com a turma 

 

Na primeira aula, abordada anteriormente transmiti aos alunos o 

regulamento específico do funcionamento das aulas de EF, nomeadamente o 

tempo de entrada dos alunos no balneário, a proibição do uso de brincos, 

pulseiras, pastilhas elásticas, a obrigatoriedade de tomar banho no final da 

aula, etc. que têm de ser cumpridas durante todo o ano para que as aulas 

corram em harmonia tanto com os alunos como com os restantes colegas de 

E.F. 

O cumprimento destas regras melhora o clima das aulas, em conjunto 

com as regras ou valores transversais às restantes disciplinas como o respeito 

pelo professor e colegas, ser pontual e assíduo, respeitar as normas de 

segurança, entre outras. 

Teoricamente estas são as ideias chaves relatadas e transmitidas logo 

na primeira aula e relembradas nas primeiras semanas. Muitos alunos 

apareciam de brincos, chegavam depois dos 5 minutos após o toque e nas 

primeiras aulas, “perdemos” algum tempo com estas regras, punindo quem não 
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as cumpria. A PC foi bastante clara neste ponto, com pouca flexibilidade para 

que servisse de exemplo para todos os alunos e para todo o ano. Andámos 

bastante empenhados e exigentes nestes pontos para que se tornasse rotina e 

as aulas corressem bastante melhor. É fundamental que os alunos percebam 

que não podem facilitar nestes aspetos e que não há tolerância nestes pontos, 

não deixando assim que os alunos sintam liberdade de fazerem o que querem, 

tornando-se numa bola de neve que, mais tarde, iria ser difícil de parar. Assim, 

começámos a ser rígidos desde uma fase inicial até que, estas regras se 

tornem rotina e comportamentos naturais. 

Na aula de apresentação fiquei com a sensação de que a turma era 

bastante faladora e irrequieta, assustando-me um pouco. Não estava 

confortável neste aspeto de controlo de turma, tinha a melhorar a minha 

colocação de voz e era inseguro, pontos fracos identificados já no ano anterior, 

onde percebi que não me conseguia impor como gostaria. 

Assim, depois do primeiro contacto com a turma fiquei algo preocupado, 

pois pensei que iria ser difícil realizar este controlo. 

Assim, foquei-me nesta situação até me sentir preparado. Apesar de 

querer mostrar respeito, não queria, de todo, ser um professor inflexível e 

insensível. Porém, nas aulas seguintes a turma parecia outra, faziam o que era 

pedido, eram bastante empenhados nas tarefas, algo conversadores apenas 

até a primeira chamada de atenção e então, não precisei de ser tão exigente e 

duro com eles. O facto de ter a PC ao meu lado nestas primeiras aulas imprime 

sempre algum respeito também aos alunos e ajuda esta gestão e controlo da 

turma. 

A turma ajudou-me bastante neste controlo, não identifiquei nenhuma 

falta de respeito para com o professor e consegui então ser, nestes primeiros 

tempos o professor “porreiro”, tentando ganhar o respeito não através de gritos 

ou imposição de ordens, mas através de exercícios engraçados, competitivos e 

onde todos estariam empenhados e com o mesmo objetivo. Tentei então criar 

empatia mas sem perder o respeito e a autoridade como professor. 

O primeiro período foi o mais complicado, como seria de esperar. Estava 

ainda à procura do meu espaço e da minha identidade como professor, à 
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procura do meu papel, das minhas ações e a conhecer ainda a turma. Quis 

sempre seguir alguns modelos que tive com professores meus de secundário, 

professores com uma ótima relação dos alunos e que faziam da modalidade 

não uma obrigação mas um prazer e momentos bem passados. É assim que 

vejo a EF, não como um recreio mas como algo que cative e desafie. 

Neste primeiro período abordei Ginástica, Voleibol e Andebol. Sem 

dúvida que, a modalidade que tive mais dificuldade na gestão da turma foi no 

andebol. No voleibol não há contacto, as equipas eram de 2 ou 3 elementos e 

estavam separados por uma rede. Ginástica, os alunos estavam divididos por 

pequenos grupos, o que facilitava a gestão e o comportamento. Por sua vez, o 

Andebol era o contrário. Tinha apenas meio campo para a aula, há bastante 

contacto, os alunos são de nível introdutório, havia pouco ritmo de jogo, havia 

brincadeiras, perdas de atenção e de motivação. Assim, foi para estas aulas o 

meu foco no controlo e gestão da aula, com uma presença mais autoritária, 

com pouca liberdade para brincadeiras aplicando exercícios mais rígidos e 

menos livres. Mesmo assim, sentia dificuldades. Estas aulas de andebol não 

corriam bem até um momento de viragem. Depois de uma aula menos 

conseguida, reuni os alunos e expliquei o que sentia, que estava triste com o 

comportamento deles e desapontado. Como relatei na RA 18 e 19 “No fim da 

aula, estava um pouco triste e zangado, porque fiquei com a ideia que, a maior 

parte, não se empenhou o suficiente e estiveram distraídos. Juntei então os 

alunos e disse-lhes que tinham de mudar o comportamento e que não ia tolerar 

mais atitudes destas, principalmente a do grupo de 6 alunos que falei 

anteriormente”. 

Penso que este meu discurso afetou os alunos de uma forma positiva 

pois não foi num tom de zanga nem foi através de gritos. Foi algo genuíno, 

sentia-me triste com o comportamento deles e disse que não ia tolerar mais 

estes comportamentos, dizendo que estava a tentar ser amigo deles e a tentar 

manter uma boa relação. Este foi o episódio onde tive realmente de intervir de 

uma forma mais dura pois, nas restantes aulas consegui controlar a turma e 

gerir bem os momentos de aulas, tentando coloca-los do meu lado. Claro que 

tive uma postura sempre de autoridade e que, quando dizia algo, tinha de se 
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fazer. Tentei estar sempre presente, mostrar que estava alguém no espaço a 

mandar e a supervisionar e controlar todo o espaço de aula, movimentando-me 

para que isto acontecesse. A ajuda da PC foi fundamental pois nunca me 

desautorizou, corrigindo sim algumas ações minhas mas com respeito por mim 

enquanto EE e mostrando aos alunos que tinha de ser respeitado. O papel da 

PC foi diminuindo, com o tempo foi-nos dando maior liberdade, maior 

autonomia e claro maior responsabilidade. Esta progressão e esta “mudança” 

foi feita de forma natural e gradual o que foi positivo para mim enquanto 

professor e para os alunos. 
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4.1.3.3 Instrução 

 

Esta área é fundamental para a rentabilização de uma aula, é essencial 

para o comportamento dos alunos, na correta aplicação das tarefas e no 

comprimento do objetivo da aula. A instrução pode acontecer através da 

explicação, demonstração, feedbacks e questionamentos. Siedentop (2000) 

afirma que “para a instrução ser completa, a informação deverá ser transmitida 

em diferentes momentos: no início da prática (apresentação da tarefa, 

explicação e demonstração), durante a prática (emissão de feedback) e após a 

prática (análise da prática desenvolvida)”. 

Senti bastante dificuldade numa fase inicial, diminuindo naturalmente 

com o tempo. Nos primeiros tempos esta instrução tinha de vir planeada e 

treinada de casa e repetida para que, na aula, esta saísse de forma fluída e 

natural. À medida que o tempo foi passando, a fase de instrução já não terá de 

acontecer de maneira tão séria e vai diminuindo, até sair de forma eficaz e 

natural das aulas, também devido a um maior poder de observação e reflexão 

dos momentos da aula. 

Por vezes pensava apenas em realizar um bom plano de aula e que, se 

tivesse bem realizado as coisas iriam correr bem automaticamente. Bem, 

aprendi que, se não houver uma boa instrução e um bom acompanhamento, 

não adianta ter o melhor plano de aula do mundo. 

No início, quando um exercício era novo, tentava explicar apenas à 

turma o que era suposto fazer. Tinha bastantes limitações na explicação, não 

realizava demonstrações e muitas vezes os alunos não percebiam o que eu 

pedia. Queria explicar no menor tempo possível para que os alunos não 

tivessem parados. Com o tempo percebi que a minha instrução teria de ser 

melhorada, teria de complementar com uma demonstração, um exemplo. Os 

meus colegas também me aconselharam a fazê-lo, assim como a PC. E depois 

de experimentar a demonstração numa aula, nunca mais o deixei de fazer. É 

muito mais fácil exemplificar, com um aluno, o que deixa a turma mais atenta, 

cativando a ouvir a explicação até ao fim. Percebi então que é melhor perder 
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algum tempo na instrução, do que ter de parar o exercício a meio e gastar o 

dobro do tempo em novas explicações. 

Claro que, havia exercícios e ações que não se justificava esta 

demonstração e tive sempre essa preocupação, de avaliar as situações e 

escolher a melhor instrução a realizar naquele momento. 

Durante o ano não tive problemas em ser também eu a exemplificar, 

sentia-me confortável quase na totalidade das modalidades abordadas e, 

quando falhava, os alunos até achavam graça e divertiam-se, tendo de repetir o 

gesto corretamente. Se se verificasse que, realmente não sabia fazer 

determinado gesto, obviamente que não o iria demonstrar. Penso então que 

houve uma evolução significativa na minha instrução, quer na explicação que, 

com o passar do tempo se tornou mais objetiva e mais completa, quer na 

demonstração e questionamento. 

Quanto ao feedback é um dos momentos mais importantes da instrução. 

Esta instrução deve estar sempre presente na aula e poderá ser dividida em 

dois momentos, o feedback diagnóstico, onde se identifica o erro e o feedback 

prescritivo onde se oferece a solução para o aperfeiçoamento. É fulcral numa 

aula os constantes feedbacks que podem ser individuais, se os erros forem 

casuais ou em grupo se se tratar de correções gerais. Tentei realizar todos 

estes instrumentos e mostrar-me presente para a turma. Quando os alunos 

realizam determinada ação esperam receber informações, positivas ou 

negativas de forma a perceber se está a realizar corretamente. Se não 

aparecer aqui o feedback, o aluno vai estagnar, e até desmotivar. Tentei, em 

todas as aulas transmitir informações e a PC através, também, dos seus 

feedbacks ajudou-me a optar por determinado tipo de instrução guiando-me no 

caminho certo 
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4.1.3.4 Observação 

 

“É um dos deveres do EE observar aulas regidas pelo PC e pelos 

colegas estagiários”. Matos (2014) 

Assim sendo estive em bastantes aulas dos meus colegas assim como 

eles estiveram nas minhas. Não como uma obrigação mas como um fonte de 

conhecimento, que a observação nos deu. As turmas eram do mesmo ano, 

algumas aulas parecidas, o contexto era idêntico e foi uma grande forma de 

aprender, através da observação. 

A observação permitia uma recolha de informação que depois era 

refletida entre todos, transformando-se numa grande ajuda para a nossa 

evolução e para as futuras aulas. 

A observação às aulas dos colegas estagiários era realizada através de 

uma Ficha de Observação que servia de guia para realizar e ordenar os 

registos. Foi também dividida em 3 momentos, sendo que no primeiro período 

o objetivo era ganhar confiança e estabelecer o controlo; o segundo período 

era rentabilizar e gerir eficazmente o tempo de aula e por fim, o 3º momento, 

no 3º período era melhorar a qualidade de informação e instrução. 

Esta observação era também realizada pela PC em todas as aulas e 

pelo NE em aulas determinadas no início de cada período. 

A observação reveste-se de grande importância, a ficha de registo 

ensinou-nos o que queríamos ver, o clima da aula, a interação, etc, era uma 

ficha bastante completa e a reflexão no final, com todo o NE fez-nos perceber 

bastantes coisas, aprender com os nossos erros, com os erros dos colegas. 

Para além destas aulas de observação, em datas previamente definidas, 

eu e os meus colegas vimos muitas outras aulas, observamos bastantes 

momentos o que foi sempre positivo para nós. Isto fez com que nos 

ajudássemos mutuamente quando algo era preciso, faltasse material ou até na 

criação de laços com os alunos de outras turmas. 

Embora inicialmente não ter dado grande importância a esta 

observação, hoje posso dizer que cresci imenso graças a estes momentos e 
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não saberia o que sei hoje, nem tinha corrido da mesma forma se não tivesse 

experienciado e vivenciado as aulas dos meus colegas e os momentos da PC. 
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4.1.3.5 Modelos de Ensino  

 

Metzler (2000) caracteriza os modelos de ensino como “perspetiva mais 

holística que inclui métodos, estratégias, estilos, skills, avaliação do aluno, 

verificação dos processos, etc.” 

Assim, estes serão uma forma mais abrangente de lecionar, sendo que, 

não existe nenhuma estratégia, método ou atividade, universalmente válida 

para qualquer objetivo e sob quaisquer condições. 

O processo de ensino envolve os alunos com um conjunto de estratégias 

e métodos que levam a concretização dos objetivos formados. 

Então, segundo Metzler (2011), “um modelo é desenhado para ser utilizado em 

toda a unidade de instrução e inclui o planeamento, a implementação e 

avaliação funcional para essa unidade, o que significa que inclui métodos, 

estratégias e estilos de ensino”. 

Podemos dizer então que os modelos de ensino são uma estrutura 

global e coerente para o ensino e treino do desporto, clarificam os objetivos de 

aprendizagem em torno de grandes propósitos e perspetivam a natureza das 

tarefas de aprendizagem, os papéis de professores e de alunos, os recursos 

didáticos necessários, o envolvimento social e as formas de organização da 

aula desejáveis para implementar e avaliar o programa de instrução e os seus 

efeitos. 

No fundo são “agrupamentos de estratégias”. 

Segundo Graça (2011), as vantagens de uma instrução baseada em 

modelos são: “ (1) Disponibiliza um plano ou uma abordagem global; (2) 

Estabelece áreas prioritárias; (3) Fornece um tema de instrução; (4) Ajuda os 

professores e alunos a perceber o processo; (5) Fornece uma estrutura 

conceptual unificada; (6) Incorpora descobertas da investigação; (7) Induz e 

apoia a partilha de uma linguagem comum entre os professores; (8) Visualiza a 

relação entre a instrução e aprendizagem; (9) Torna a avaliação mais válida; 

(10) Orienta o pensamento e a tomada de decisão; (11) Promove a consecução 

das metas educacionais e aprendizagem dos alunos”. 
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Os modelos de educação utilizados neste ano de estágio foram o 

modelo de instrução direta (MID), o modelo desenvolvimental (MD) e o modelo 

de educação desportiva (MED). 

O MID é um estilo autocrático, prescritivo e unidirecional que prevaleceu 

nos anos 80 e 90 embora ainda esteja bastante presente nas escolas. Este tem 

o professor como líder institucional, o qual se encontra no centro das tomadas 

de decisão, tal como referia Oberteuffer e Ulrich (1962, citado por Mesquita, 

2012) na expressão “Teacher saying and students doing”. 

Mesquita (2012) diz que “o MID assenta na convicção de que o 

fundamental é a prescrição de processos e soluções, onde o espaço de 

problematização dos problemas decorrentes da prática é circunscrito e 

orientado na totalidade pelo professor”. 

Segundo Rosenshine (1983) existem 4 tarefas a realizar na aula, sendo 

elas: “ (1) Revisão da matéria previamente aprendida, (2) Apresentação de 

novas habilidades ou do conteúdo geral, (3) Monitorização elevada da atividade 

motora dos alunos e (4) Avaliações/correções sistemáticas em referência aos 

objetivos delineados”. 

Estas quatro tarefas estiveram sistematicamente presentes nas minhas 

aulas, revendo a matéria dada em aulas passadas com a exercitação dos 

elementos técnicos aprendidos, a constante apresentação de novas 

habilidades, permitindo a que os alunos evoluam e a que haja uma progressão 

no nível de jogo. A monitorização elevada da atividade motora também foi uma 

preocupação constante nas aulas, com exercícios que promovessem a 

evolução motora dos alunos e avaliações e correções sistemáticas que eram 

constantemente abordadas principalmente através de feedbacks meus, para 

que não se fugisse à “rota” e aos objetivos dos exercícios propostos. Assim, 

este modelo esteve presente durante todo o ano, é um modelo simples, eficaz. 

Como debilidade há o facto de, segundo Housner (1990), “o MID não se ajustar 

a todas as matérias nem sequer proporciona os mesmos resultados perante 

alunos de nível de desempenho distinto e a inoperância na aprendizagem de 

conteúdos que exigem sentido inovador do fora da intuição, da criatividade e da 

descoberta”. 
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Assim, considero este modelo bom para uma boa gestão e controlo da 

turma, e rentável embora saiba que impede os alunos de tomar decisões, de 

serem livres e assim, de evoluir em todos os campos do desporto. No entanto, 

para modalidades com a ginástica ou natação pode ser um excelente método. 

Quanto ao MD de Rink (1996), este pressupõe a construção de tarefas 

de informação, progressão (P), refinamento (R) e aplicação (A). 

Este modelo foi também abordado durante todo o ano, através de várias 

progressões, do fácil e simples ao mais difícil e complexo, de maneira a que os 

alunos se adaptem constantemente e consigam, de uma forma consistente 

alcançar os objetivos propostos. As tarefas apresentadas foram realizadas em 

contextos variáveis, onde o grau de complexidade é constantemente 

manipulado. 

O aperfeiçoamento implicou uma tarefa constante do professor na 

medida em que se tinha de detetar alguns erros para que os alunos pudessem 

melhorar e “refinar” determinado gesto técnico. Este aperfeiçoamento só é 

possível com a exercitação constante, apoiado e sustentado por feedbacks e 

interações com o professor, de maneira a que todos os movimentos sejam de 

forma evolutiva com vista à perfeição e não de forma estagnada. 

Finalmente a aplicação que, normalmente em todas as aulas se fez a 

forma jogada das modalidades, com competição e onde, aqui, se poderiam 

aplicar todos os gestos e conteúdos abordados. 

Por fim, o MED. No primeiro ano deste mestrado, tínhamos falado dos 

vários modelos desportivos e ouvi o professor Rui Araújo a falar da sua 

experiencia do Modelo Educação Desportiva que me entusiasmou e pensei 

logo que no meu ano de estágio queria fazer isto. Foi a primeira vez que ouvi 

algo sobre este modelo que me pareceu logo muito agradável. 

O MED foi proposto por Daryl Siedentop (1987) e procura romper com 

os formatos tradicionais de ensinar o desporto em contexto escolar, procurando 

centrar o aluno no processo de ensino e aprendizagem. “O modelo segue os 

princípios do paradigma construtivista, no intuito de tornar os alunos mais 

competentes, entusiastas e cultos, e simultaneamente, impulsionadores e 

corresponsáveis pelas suas aprendizagens e experiências desportivas” 
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(Siedentop, 1998). O modelo então procura oferecer aos alunos oportunidade 

para aprenderem os conteúdos de forma mais autêntica, aumentando as 

oportunidades de aprendizagem. 

Ao providenciar experiências autênticas e pedagogicamente ricas de 

desporto no contexto de EF, o MED propôs-se a ajudar os alunos a se 

tornarem desportivamente competentes (no domínio técnico e tático, permitindo 

uma participação apropriada e satisfatória do jogo), cultos (na compreensão 

das regras, valores e tradições do desporto) e entusiastas (na atração pela 

prática do desporto e na promoção da qualidade da prática desportiva). 

Segundo Alexander, Taggart, e Luckman (1998), o MED coloca o aluno 

no centro do processo, alterando a postura do professor, de uma posição de 

controlo para um aposição de gestão, onde os alunos são desafiados a assumir 

diferentes papéis e funções, apelando à cooperação, aos pequenos grupos e 

ao ensino de pares. O aluno é assim, construtor da própria aprendizagem. 

Siedentop (1994) incluiu no modelo seis caraterísticas de maneira a que 

o ensino na escola se aproximasse do desporto institucionalizado. São elas: a 

época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a 

festividade e os eventos culminantes. 

As unidades didáticas transformam-se em épocas desportivas e os 

alunos são organizados por equipas com respetivos nomes, símbolos, cores, 

saudação. 

Estava no segundo período e sentia que, na modalidade de Andebol, as coisas 

não estavam a correr como gostaria. Os alunos não me pareciam muito 

motivados para estas aulas e eu também não estava a conseguir estabelecer 

estratégias para os conseguir motivar. Foi então que pensei: vou utilizar o MED 

como relato na RA 71 e 72 “Nos dias anteriores a esta aula, em casa, pensei 

em arranjar uma forma de cativar mais os alunos para o Andebol. Percebi que 

ainda ia ter mais algumas aulas, e então não queria que os alunos se 

cansassem da modalidade, pelo contrário, que gostassem e que quisessem 

saber mais sobre esta. Pensei então numa adaptação ao MED. Não realizar o 

modelo completo, mas tirar algumas das ideias deste. Resolvi então que nesta 
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aula iria começar um novo método, uma competição com 3 equipas, até ao 

final desta unidade didática.”  

Estava bastante entusiasmado com esta ideia, consegui cativar os 

alunos, distribui-os em equipas e começamos a nossa “época desportiva”. 

Como referia na RA 71 e 72, não realizei o modelo completo pois não tinha 

aulas suficientes para tal mas uma adaptação deste modelo. 

Os alunos realizaram as equipas, escolherem nome, cor de camisola, 

grito e capitão e a partir desta aula, alguns exercícios iam valer pontos para a 

competição e os restantes iriam servir de treino para a equipa. 

A partir da primeira aula que introduzi este modelo houve uma grande 

diferença. Os alunos só queriam Andebol, pensavam na competição fora das 

aulas e penso que grande maioria da turma adorou esta experiencia. Os pontos 

foram contando durante as aulas e, na última aula realizamos o evento 

culminante, com um pequeno torneio entre as equipas. Os alunos que não 

faziam aula registavam os golos, e os árbitros eram também os alunos que 

estavam de fora. Foi uma grande vitória para mim pois consegui “dar a volta” a 

aulas onde sentia dificuldades e problemas de motivação para as aulas 

preferidas dos alunos e onde a motivação abundava. 

Como fator negativo deste modelo e que senti nas aulas foi o excesso 

de individualismo de alguns alunos que, ao querer ganhar quase a todo o 

custo, prendiam-se à bola e não deixavam os alunos de nível mais baixo ter 

tanta importância como deveriam. No entanto, isto apenas acontecia na forma 

de jogo pois, nos exercícios com um número reduzido de jogadores não permiti 

que acontecesse. Assim, mesmo aqueles alunos com maiores dificuldades se 

entusiasmaram e deram tudo para ganhar. 

Concluindo, penso que o ensino não se deve basear apenas num só 

método pois não há modelos perfeitos ou exclusivos. Deveremos adaptar os 

modelos consoante as caraterísticas da turma, espaços, materiais, etc, de 

forma a alcançar o sucesso. 

No entanto, não tenho dúvidas que o MED fez a diferença pela positiva, 

adorei abordá-lo e sinto que pode ter uma grande importância para os alunos, 

cativando os alunos para o desporto e fazendo-os gostar das aulas de EF. 
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4.1.4 A Avaliação 

 

Para além do planeamento e da realização, também faz parte do 

processo de ensino-aprendizagem a avaliação. 

A avaliação tem vários objetivos e pode ser feita em vários momentos e 

por diferentes formas. Gonçalves et al. (2010) referem que “ os parâmetros e 

critérios de avaliação devem constituir um elemento fundamental de orientação 

nos alunos”. Ardens (2008) afirma que “a avaliação é uma função 

desempenhada pelo professor com o objetivo de recolher a informação 

necessária para tomar as decisões corretas”. 

Assim a avaliação deverá servir de guia e orientação aos alunos, 

devendo ser clara e objetiva mas também servirá para o professor recolher 

informação sobre as decisões e o percurso que tomou, sobre a rentabilidade da 

planificação e realização e como comparação e perspetiva sobre o que foi feito 

ou o que se deve fazer. 

Existem dois tipos de avaliação, a avaliação criterial e a avaliação 

normativa. A primeira faz-se em função de objetivos definidos previamente, 

sem qualquer tipo de comparação entre alunos. Por sua vez, a avaliação 

normativa diz respeito a uma comparação com a norma, resultando numa 

diferença em relação aos alunos ou turma. Assim, a avaliação criterial é uma 

avaliação mais focada naquilo que o professor quer, em objetivos propostos 

para a turma e em capacidades objetivas e realistas. Foi então usada a 

avaliação criterial, por ser a mais justa e mais inclusiva e por ser a única 

ajustável a todo o departamento de EF da escola, como definido no início do 

ano letivo. 

A avaliação foi dividida em vários domínios, cada um com a sua 

percentagem de importância. Esta divisão foi também realizada e aceite por 

todos os professores do departamento no início do ano letivo, sendo ela a 

seguinte: domínio das atitudes e valores (40%), sendo que destes, 10% são 

atribuídos a assiduidade, 15% à participação e empenho e 15% ao 

comportamento sócio afetivo; domínio cognitivo (10%) e domínio motor (40%). 
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O material de apoio a utilizar na avaliação foram as fichas de registo, 

listas de verificação, testes teóricos, tabelas de referência dos testes de aptidão 

física etc, para além de toda a observação realizada na aula, questões e 

diálogo com os alunos. Os alunos inaptos a fazer aula teriam sempre de 

realizar um relatório de cada aula assim como, no caso de ausência 

prolongada, um trabalho escrito sobre um tema ao critério do professor. 

O processo avaliativo ocorreu em três momentos distintos, a avaliação 

diagnóstica (AD), a avaliação formativa (AF) e a avaliação sumativa (AS). 

A AD pode entender-se como uma ação avaliativa realizada no início de 

um processo de aprendizagem, que tem a função de obter informações sobre 

os conhecimentos, aptidões e competências dos alunos com vista à 

organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as 

situações identificadas. Fundamentalmente tem o objetivo de identificar as 

características de aprendizagem do aluno com a finalidade de escolher o tipo 

de trabalho mais adequado a tais características. Com este tipo de avaliação 

previne-se a deteção tardia das dificuldades de aprendizagem dos alunos ao 

mesmo tempo que se procura conhecer, principalmente, as aptidões, os 

interesses, as capacidades e competências enquanto pré-requisitos para 

futuras ações pedagógicas. Uma das mais importantes características da 

avaliação diagnóstica é o seu aspeto preventivo, já que ao conhecer as 

dificuldades dos alunos no início do processo educativo, é possível prever as 

suas reais necessidades e trabalhar em prol de seu atendimento. Uma outra 

característica refere-se à possibilidade que a avaliação diagnóstica tem de 

determinar as causas das dificuldades de aprendizagens persistentes em 

alguns alunos. As informações obtidas podem auxiliar as redes de ensino bem 

como as unidades escolares, a planejar intervenções iniciais, propondo 

procedimentos que levem os alunos a atingir novos patamares de 

conhecimento. Ou seja, os seus resultados servem para explorar, identificar, 

adaptar e predizer acerca das competências e aprendizagens dos alunos. 

A AD foi realizada no início do ano letivo para todas as modalidades e foi 

suportada por uma ficha de registo com o objetivo de classificar, de 0 a 3 cada 

abordagem técnica e tática de cada aluno. No início do ano foi bastante 
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complicado realizar esta ação, pois não conhecemos os alunos, não temos a 

experiencia necessária para esta função, perdemos bastante tempo e não 

conseguimos fazer uma análise precisa de cada aluno. Foi assim um processo 

bastante complexo logo nos primeiros dias de estágio onde foi difícil simplificar 

o nosso foco. 

Quanto à AF tem o seu foco no processo de ensino-aprendizagem. A 

avaliação formativa está incorporada no ato de ensinar, integrada na ação de 

formação. Alguns autores consideram que a avaliação formativa engloba as 

outras modalidades de avaliação já que esta se dá durante o processo 

educacional. A avaliação formativa pretende então melhorar o processo de 

ensino-aprendizagem mediante o uso de informações levantadas por meio de 

feedbacks constantes o que aproximam o aluno do professor. A avaliação 

formativa procura detetar dificuldades suscetíveis de aparecer durante a 

aprendizagem a fim de corrigi-las rapidamente. Através desta modalidade de 

avaliação, informações sobre o desenvolvimento do aluno são fornecidas ao 

professor, permitindo que a prática docente se ajuste às necessidades 

discentes durante o processo. 

Os resultados da avaliação formativa servirão de base para identificar 

como o processo de aprendizagem está a ser compreendido, permitindo o 

planeamento, o ajuste e o redireccionamento das práticas pedagógicas no 

intuito de aprimorar as aprendizagens dos alunos. 

Realizei a avaliação formativa em todas as aulas durante o ano. É para 

mim a avaliação mais importante, que serve de crescimento e orientação para 

os alunos. É uma avaliação contínua feita de forma direta, sem qualquer tipo de 

grelha ou instrumento, mas em busca de recolher os melhores indicadores 

sobre os alunos relativamente às suas sensações. 

Por fim a AS ocorre no fim de cada UD. Esta avaliação é o culminar das 

duas anteriores avaliações, de forma mais concreta e detalhada para que se 

perceba qualitativamente o valor do aluno em determinada UD. Por 

conseguinte, acabou por ser a avaliação mais difícil de realizar, onde a 

responsabilidade era maior pois as notas iriam ser expostas e há sempre o 

medo de ser injusto com um ou outro aluno. Para além disto, quer queiramos 
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quer não, há sempre comparações entre alunos de forma a ninguém sair 

prejudicado. Nas modalidades coletivas a AF tem grande valor pois é algo 

contínuo e onde o momento da AS já nem tem a máxima importância, quase 

que já vamos com a nota atribuída, no entanto, nas modalidades individuais a 

AS conta bem mais, é um momento isolado de avaliação onde a concentração 

e aquele determinado momento conta. Obviamente que não é uma avaliação 

isolada, mas tem um valor maior. 

No primeiro período as dificuldades em começar eram bastantes 

maiores. Na primeira AS fiquei com a grelha na mão bastante tempo sem saber 

por onde começar mas, no final já fluía bastante melhor, já eram feitas com 

mais coerência e bem mais à vontade. 

A autoavaliação tem também um papel bastante importante para nos dar 

a entender a auto perceção dos alunos ao que fizeram durante as aulas e não 

fugiram muito as notas que iriamos atribuir. Penso que é um sinal positivo, pois 

tentamos ser sempre coerentes com todos os alunos. 

É um processo algo complicado, exigente e de grande responsabilidade. 

Tentamos ser justos com todos mas nem sempre se consegue. É um momento 

que, com o tempo e experiencia, irá certamente se tornar mais fácil e simples. 

 

 

4.2 Área 2: Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

Esta área diz respeito às atividades não letivas realizadas durante o ano 

em que participámos, organizámos ou cooperámos. Vem no sentido de nos 

integrarmos na comunidade permitindo adquirir uma maior competência a nível 

de organização de eventos futuros e a nível social sendo assim parte 

fundamental para que a nossa formação seja ainda mais completa. Funciona 

como ligação entre a escola e os restantes membros da comunidade, relação 

que deve existir permanentemente. 

Destas atividades realizadas ganhei experiencias que me marcaram 

tanto pela positiva como pela negativa, mas acima de tudo ganhei esta vivência 

e perceção que serão uteis futuramente. Verifiquei também que, mesmo 
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aqueles eventos que parecem fáceis e simples de realizar exigem dos 

organizadores bastante trabalho, coordenação e trabalho para que nada falhe. 

 

4.2.1 Desporto Escolar 

 

Como já foi referido anteriormente, abordamos a modalidade de Natação 

no DE. O DE incluiu os vários treinos durante a semana assim como uma ação 

de formação de juízes de natação, diversos encontros entre agrupamentos, 

fases regionais, nacionais e europeus para quem se conseguisse qualificar. 

Assim, a nossa grande função era de lecionar os vários treinos de desporto 

escolar que eram quase diários e numa fase mais avançada levar os alunos à 

competição. Para muitos a primeira competição formal que tiveram. 

No início, quando soubemos que iriamos ter de dar treinos de Natação 

de terça a sexta-feira, das 14h as 15h não ficamos muito contentes. Iria cortar-

nos um pouco do tempo para almoço, iria ocupar-nos o início da tarde e 

confesso que, a natação nunca foi uma área muito aliciante para mim. 

Nunca esperei que houvesse tanta adesão por parte dos alunos, com 

bastantes inscrições, afinal, tratava-se de poder nadar e praticar desporto de 

forma gratuita. É bom saber que ainda há alunos e pais que atribuem 

importância ao desporto e que gostam de o praticar, mesmo que não seja sua 

obrigação. 

Percebemos que, o Desporto Escolar acabou por se tornar numa 

experiencia enaltecedora, que complementou a nossa formação, visto que não 

demos natação durante as aulas, enriquecendo o nosso currículo. Hoje 

podemos dizer que demos treinos de natação durante um ano! 

Para além disto, ainda foi muito bom, ver o progresso dos alunos, ver a 

evolução deles, levá-los a provas, ver o seu contentamento quando baixavam o 

tempo, e ver a sua satisfação de praticar desporto, de praticarem a Natação. 

Foi bastante gratificante ensinar alguns alunos a nadar, ajuda-los a vencer o 

medo da água e dar-lhe o apoio quando o cansaço aumentava. 

Assim, faço um balanço bastante positivo desta experiencia, ganhei 

muito conhecimento e ganhei prazer por esta modalidade. É uma modalidade 
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que, por ser individual se consegue ver logo a evolução dos atletas, aplicando 

os feedbacks adequados. Posso dizer que hoje sou melhor professor de 

Natação e melhor professor de Educação Física. 

 

4.2.1.1 Formação de Juízes de Natação 

 

Esta formação serve para formar e transmitir aos alunos algumas 

noções básicas das funções dos árbitros em provas de natação. Servirá 

também para formar árbitros capazes para arbitrar as provas nos encontros de 

natação que se aproximam. 

Começámos a preparação com a realização e colocação de cartazes a 

informar os alunos assim como a divulgação nas turmas com bastante 

antecedência. Pessoalmente não sabia muito bem qual iria ser a resposta e a 

adesão dos alunos. Talvez dos alunos que fazem desporto escolar connosco 

houvesse algum interesse, mas dos restantes seria mais complicado. Então, 

quando se aproximava o dia fomos recebendo algumas inscrições, cerca de 

10/12 alunos. Penso que é um número bastante aceitável. Preparamos uma 

pequena apresentação em PowerPoint. Organizámos todo o material 

necessário, fomos às turmas relembrar os alunos inscritos e discutimos com a 

PC acerca do dia de amanhã. 

Assim, na data prevista dirigimo-nos para as piscinas da Rodovia, 

equipando-nos como de costume. Levamos um computador, onde realizamos a 

apresentação, com os alunos na bancada. Esta apresentação foi curta, 

apresentamos os 3 estagiários, sempre com a ajuda da PC. 

De seguida, fomos para a parte prática. Esta foi realizada com a colaboração 

dos alunos de Desporto Escolar de Natação. 

Penso que este curso de árbitros correu bem. Os alunos conheceram a 

teoria através da apresentação mas penso que é na prática que eles aprendem 

mais e onde aparecem realmente as dúvidas e os problemas. Foi só uma 

sessão mas serviu para todos ficarem a conhecer os regulamentos e os 

devidos papéis. Penso que devemos ir relembrando estes alunos dos 
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conteúdos, pois houve pouca prática. No entanto, penso que é o suficiente e 

terão sempre ajuda nas respetivas provas. 

 

4.2.1.2 Encontros de Natação 

 

Houveram três encontros de natação de Desporto Escolar durante este 

ano letivo, sendo que, o nosso grupo ficou responsável pela organização do 

primeiro. Por esta razão, preparámo-lo com bastante antecedência. Primeiro 

com os treinos dos nossos atletas do desporto escolar planeados para esta 

prova e depois com um conjunto de tarefas que fomos realizando nas semanas 

anteriores, ainda no período letivo anterior. Estas tarefas basearam-se na 

realização de cartazes informativos de provas, aquecimento, balneários e local 

na bancada, assim como alguns avisos. Esta semana da prova foi algo 

trabalhosa com a preparação e ultimação de todos os pormenores para que, no 

dia 6 de Janeiro nada falhasse. 

No dia anterior, levámos já para a piscina alguma material e distribuímos 

as nossas tarefas para o bom funcionamento da prova. A minha função era juiz 

de partidas, onde tinha de dar o início de cada prova. É algo que me sinto à 

vontade, e fácil de se fazer. 

No dia 6 chegámos então bem cedo à piscina, para colocar todos os 

cartazes antes das escolas e dos alunos participantes chegarem. Depois de 

estar tudo preparado, os alunos foram chegando e enchendo a bancada e o 

espaço reservado às escolas. O público também foi numeroso. 

Demos então início às provas, após um breve aquecimento dos alunos. 

As primeiras duas provas não correram da melhor maneira, com os estafetas a 

atrasarem-se e com alguma confusão à mistura. No entanto, rapidamente as 

coisas ganharam dinâmica e conseguimos levar a prova a um bom ritmo, sem 

paragens e sem falhas. A minha função era, como disse dar as partidas das 

provas e controlar também os alunos que se dirigiram aos blocos, se tinham as 

respetivas placas e se estava tudo pronto para a prova se iniciar. 

Gostei da minha função, estive em contacto com a maioria dos 

participantes e tentei animá-los e acima de tudo relaxá-los. Foi uma tarefa 
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bastante simples pois estava, desde a camara de chegada tudo organizado, 

sendo assim fácil de coloca-los nos sítios certos e de preparar os alunos para a 

prova. 

Quanto ao encontro, fiquei com a ideia de que é bastante difícil e 

bastante trabalhoso de realizar. Não tinha a noção da quantidade de tarefas 

que se tem de elaborar para que tudo corra sem percalços. A PC bem nos 

avisou e foi a grande mentora deste encontro, não deixando escapar nada até 

ao pormenor. Tenho a ideia de que o encontro correu muito bem, a um bom 

ritmo e penso que as escolas ficaram bastante agradadas com a organização. 

O trabalho compensou depois deste 1º encontro de Natação e o balanço foi 

claramente positivo. 

Depois de realizado o 1º encontro de Natação, em Janeiro deste ano, 

ficámos já preparados e bem mais seguros e à vontade no que tínhamos de 

fazer. Desta vez não era a nossa escola a organizar. No entanto pediram-nos 

ajuda para utilizarem os cartazes que realizámos e para realizarmos as 

mesmas funções da prova anterior. 

A preparação para este encontro com antecedência com a verificação 

dos cartazes, com a justificação de faltas para os alunos, com a lista dos 

alunos que iam e com o restante material que seria preciso para o encontro. 

Antes disto a preparação aos alunos durante toda a semana no desporto 

escolar estava a ser realizada com o treino destes para a respetiva prova em 

que estavam inseridos. 

No dia anterior à prova levamos o material necessário para a piscina 

para que, no dia da prova pudéssemos montar e organizar tudo Chegou então 

o dia, lembro-me que estava bem mais relaxado do que no 1º encontro onde foi 

a primeira vez e não tínhamos bem noção do que nos esperava. A partir daqui 

o encontro foi em todo parecido com o 1º encontro. A minha função acabou por 

ser novamente de juízes de partida, e tudo funcionou tranquilamente. Não 

tivemos nenhum problema de maior. O início é sempre algo problemático com 

a divisão de tarefas aos árbitros, mas depois de começar a primeira prova, não 

há pausas até ao fim. 
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Como referi estava bastante mais tranquilo, sabia o que tinha de fazer, 

gosto de estar a dar partidas pois contacto com todos os participantes e 

consigo falar com eles, perceber se estão nervosos e tentar acalma-los. 

Apesar de não sermos nós (agrupamento D. Maria II) a organizar, 

acabámos por ser nós a realizar a maior parte das tarefas e a gerir a prova, 

com a nossa PC ao comando a controlar tudo sem deixar falhar nada. 

Novamente a prova correu bem, a um bom ritmo, sem problemas de 

maior. 

Para o terceiro encontro tivemos menos preocupações, já sabíamos 

como funcionavam estes encontros e há certas coisas que temos de fazer para 

qualquer atividade que se faça, como a justificação de faltas para entregar aos 

diretores de turma, diplomas, lista de alunos e material necessário para o dia. 

Estas são as tarefas básicas que temos de realizar para qualquer prova que se 

faça, sendo nós ou não a organizar.  

O encontro correu bem, novamente com sucesso e no fim arrumámos o 

material todo como de costume, sendo para mim, a pior parte destas manhãs 

de natação. 

 

4.2.2 Atividades Extracurriculares 

 

Durante este ano letivo foram muitas as atividades realizadas 

extracurriculares pela escola e por todos os departamentos, incluindo o nosso, 

de EF. 

Defendo a organização e a existência de atividades extracurriculares e 

fico contente por, na AEDMII haverem bastantes. Porém, estas atividades 

devem ser organizadas e avisadas com tempo os professores e funcionários 

que vão ser direta ou indiretamente afetados, quer por um menor número de 

alunos em aula, quer por uma utilização de algum espaço. Isto por vezes não 

aconteceu, houve alguma falta de comunicação e cheguei a ir para uma aula e 

não saber quantos alunos iria ter, ou ficar sem o espaço destinado, devido a 

atividades que existiram e muito bem, mas sem ser informado de nada. 
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O nosso departamento organizou também algumas atividades que 

tiveram como objetivo a promoção da atividade física saudável e a saúde. 

Estas foram distribuídas pelo ano letivo segundo o PAA. O NE ficou 

responsável pela organização do Dona Sport, realizado no 2º período. No 

entanto, ficámos também responsáveis por ajudar na organização de outros 

eventos como o corta mato escolar, o torneio inter-turmas de Andebol e de 

Voleibol. 

 

4.2.2.1Torneio Inter-turmas de Andebol 

 

Depois do corta-mato escolar no anterior, coube-nos a realização do 

torneio inter-turmas de andebol. Não tinha noção da dimensão deste torneio. 

Braga tem tradição nesta modalidade e o número de equipas foi grande assim 

como o número de jogadores federados nesta escola. Houve jogos de grande 

nível e que deram gosto de assistir. 

Nesse dia cheguei à escola atempadamente para ver se era necessário 

montar o campo ou vedar o sítio dos alunos, mas nesse aspeto já estava tudo 

tratado e organizado. Anteriormente já nos tinham dito o que tínhamos de 

fazer, que era filtrar a passagem das equipas para o aquecimento e respetivo 

jogo. Estávamos sentados e apenas deixávamos entrar as equipas que iam ter 

jogo a seguir, para aquecimento. Íamos também chamar as equipas para 

entrarem para os balneários para se equiparem, para se rentabilizar assim o 

tempo. Esta maneira de organização, com esta filtragem, é bastante eficaz. 

Impede que haja confusão e aglomeração de alunos no campo, impede que 

haja dúvidas dos alunos e impede, acima de tudo que se perca tempo. A nossa 

função então, apesar de ser discreta, é fundamental para o bom funcionamento 

de todo o torneio. Felizmente tudo correu bem, as equipas, tirando uma ou 

outra estavam preparadas para o aquecimento a tempo, e cumpriram os seus 

deveres. 

Como disse, fiquei surpreendido com o número de participantes do 

torneio, mas penso que este foi um sucesso. Correu tudo bem, não houve 
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tempos mortos e os alunos levaram a competição a sério e com fair-play. 

Destaco ainda o grande número de alunos a assistir os jogos. 

 

4.2.2.2 Corta Mato 

 

Este foi um dia diferente para nós. Foi dia de corta-mato escolar. 

Dirigimo-nos para a Escola Básica de Lamaçães onde nos encontrámos às 

8h15. Foram-nos dada algumas indicações há algum tempo sobre as nossas 

funções e teríamos de nos encontrar com um colega que então nos distribuía 

as tarefas. Fomos até ao pavilhão onde rapidamente nos atribuíram tarefas 

começando por marcar o trajeto, colocando fitas presas a cadeiras e mesas. 

Foi uma tarefa engraçada, ficámos a conhecer a escola, o que é ótimo visto 

que vamos lecionar uma turma no 2º período e foi a primeira vez que aqui 

entrei. 

Com a ajuda de alguns alunos que nos traziam cadeiras para prender 

fomos marcando então o circuito. Depois disto colocámos colchões para 

proteger alguns sítios que considerámos mais perigosos. O trajeto era claro, 

não foi muito grande e ficou bem sinalizado, não havia por onde haver 

confusão. Após isto, ficámos no pavilhão a conviver com os colegas de 

Lamaçães que nos acolheram bastante bem e pareceram todos acessíveis e 

com bom ambiente. Altura então de começarem as provas, ficámos com a 

função de vigiar o percurso, certificando-nos que ninguém tinha algum 

comportamento errado e que tudo corria bem. Começou então o corta-mato e 

estávamos prontos. Prova a prova, os alunos foram passando e não houve 

qualquer tipo de tentativa de batota. Tivemos então de motivar alguns alunos 

que estavam com mais dificuldades e até de ameaçar alguns alunos de 

desqualificação que iam a passo e na brincadeira. 

Acabou por ser engraçado ver os alunos nesta prova, fez-me recordar os 

meus tempos de corta-mato, e é bom ver os alunos focados e concentrados 

numa prova desportiva, onde as emoções estão em alta e onde há um bom 

convívio com música e com socialização entre toda a comunidade escolar. 
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Penso que estas provas são fundamentais para o bom funcionamento da 

escola e servem para, além de promover a atividade física e a socialização, 

para sair da rotina, nesta última semana de aulas. Nós, infelizmente ficámos 

um pouco afastados da “ação”, da linha de partida onde existe o ambiente de 

festa e tivemos uma missão, apesar de importante e fundamental, um pouco 

monótona. 

 

4.2.2.3 Dona Sport 

 

O grande torneio da nossa escola realizou-se no dia 29 de Março de 

2017. Ouvimos falar deste evento desde o início do ano. Do grandioso Dona 

Sport, dos numerosos alunos que participam neste e, a parte mais 

assustadora, do trabalho que dá organizar. 

Logo no início do 2º período, a nossa PC, dividiu-nos e deu-nos tarefas 

para a preparação do evento. O que sabíamos do Dona Sport é que se tratava 

de um evento dividido em duas partes. Na parte da manhã a realização de um 

peddy-paper pelo centro da cidade de Braga e, na parte da tarde a realização 

de multiprovas a decorrer no PD1, recinto da nossa escola, D. Maria II. Para 

além disto sabíamos também que iriamos ter mais de 200 alunos a participar 

inclusive ajudantes e voluntários na organização do evento. 

Desde bastante cedo, primeiro mês do ano a PC entregou-nos a tarefa 

de escolher o percurso para o peddy-paper, quais as provas em cada estação 

e quais as multiprovas a serem realizadas à tarde. Deixámos andar um pouco 

neste mês, não tínhamos bem noção por onde começar, ficámos a pensar 

naquilo e a ter algumas ideias. Neste mês ainda estávamos também atarefados 

com os planos de aula reflexões da nossa turma mas também da turma de 6º 

ano que iriamos ter neste período. 

No mês de Fevereiro começámos mais afincadamente a preparar o 

evento com a pressão da PC que sabia bem que tinha de ser feito com 

antecedência para que tudo corresse na perfeição. Fomos então tratar do 

percurso que queríamos para o peddipaper, com uma pequena volta por Braga, 

vimos quais os sítios indicados para a realização e deu também para passar 
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uma boa manhã e conhecer um pouco mais da cidade de Braga. Depois de 

escolhido o percurso tínhamos então de realizar uma pista para levar a cada 

local e uma prova a ser realizada em cada local também. Tivemos, no total 18 

locais, o que equivalia a 18 pistas e 18 provas. Um pouco trabalhoso, tivemos 

bastante tempo preso nestas questões, com algumas sugestões da PC, 

algumas alterações e adaptações mas lá chegámos ao produto final. Tivemos a 

ajuda do que foi feito nos anos anteriores, da onde retiramos bastantes ideias e 

uma base do que era preciso fazer. Esta parte é a base, o suporte do 

peddipapper e tinha que estar tudo pensado ao pormenor.  

Foi então altura também de escolher as multiprovas que queríamos para 

a parte da tarde. A PC tinha algumas ideias, tínhamos algum dinheiro a 

disposição e tínhamos as ideias dos anos anteriores e foi algo unanimemente 

decidido. Nesta altura já tínhamos isto planeado, já sabíamos o que íamos 

fazer e o evento estava-se a aproximar. Era altura então de ver qual o material 

necessário para cada prova e para cada local do peddipaper, qual o material 

necessário para cada multiprova, as fichas de classificações do peddipapper e 

das multiprovas, as folhas de inscrição, as folhas de autorização dos pais. 

Neste momento, já em Março o trabalho começou a aumentar, não podia falhar 

nada. Apesar disso, nada foi precipitado, tudo foi bem controlado PC com os 

devidos prazos a realizar, o que tornou a preparação do evento não tão 

cansativa como em anos anteriores. Conseguimos realizar as coisas por fases, 

com bastante antecedência para que, não tivéssemos apressados nos últimos 

dias. 

Assim, a preparação foi correndo bem, as inscrições já estavam a 

circular pelas turmas, já tínhamos a listado material necessário, dividido por 

caixas para cada local e as coisas estavam- se a compor. Realizámos também 

os cartazes para promover o evento. O dia estava-se a aproximar e as 

inscrições tardavam em chegar. Na semana anterior ao fim do prazo ainda não 

tínhamos um nível considerável o que nos levou a adiar o prazo de 

encerramento destas. Nos últimos dias a procura foi maior e o número de 

inscrições aumentaram o que nos deixou bastante contentes. 



60 
 

No dia anterior tivemos a preparar o PD1, separando-os por espaços 

faltando apenas os insufláveis. Estava tudo pronto. 

Chegou então o tão esperado dia. Chegámos à escola as 8h da manhã 

e confesso que estava um pouco ansioso. Tínhamos tido bastante trabalho, 

tínhamos responsabilidades e queria que tudo corresse bem. Eu e os meus 

colegas do NE tínhamos a função de, pela manhã organizarmos os voluntários 

pelas respetivos locais, entregando-lhes as respetivas caixas já preparadas 

com fichas de classificações, pistas e restante material necessário. 

Conseguimos ultrapassar este obstáculo alterando o sítio de alguns e acabou 

por resultar. Após algum tempo conseguimos realizar e todas as estações 

estavam prontas antes de chegar qualquer equipa ao local. Assim, primeira 

tarefa realizada com sucesso. 

Na parte da manhã, cada professor esteve destacado para uma estação. 

Eu fiquei com 3 alunos voluntários perto da Sé a realizar uma prova de 

estafetas. Era uma prova simples, estávamos 4 na estação e não havia por 

onde falhar. Passado algum tempo, que serviu para falar e conhecer melhor os 

alunos, começaram a chegar as primeiras equipas. Realizaram a prova sem 

qualquer percalço, deixei que os voluntários explicassem e coordenassem a 

prova estando apenas a controlar se algo não corria bem. Depois de feitas 

algumas provas e de ver que estava tudo controlado nesta estação fui dar uma 

pequena volta pelas outras estações, para ver se estava tudo a correr bem. A 

PC não deu sinais, o que significava que estava tudo em ordem. Passei então 

por várias estações, e gostei de ver bastantes equipas pelas ruas de Braga a 

praticarem exercício e a tentarem realizar o que era pedido. Penso que a 

maioria das equipas demonstrou gostar do que estava a fazer e realizaram as 

provas de forma responsável. Foi uma bela manhã, penso que os alunos 

gostaram, tanto os participantes como os voluntários e eu também gostei 

bastante. Estava bom tempo, conseguimos passear pela cidade, conseguimos 

falar e divertir-nos com os alunos e a parte da manhã foi bastante engraçada. 

O feedback dos alunos foi bastante positivo embora achassem que o trajeto 

fosse um pouco complicado, com várias voltas e sítios longe uns dos outros. 
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Esta parte da manhã terminou com algumas equipas a faltarem em 

algumas estações e com o contacto com a PC que estava na escola para 

sabermos quais as equipas que faltavam chegar e se podíamos abandonar a 

estação. Foi a parte mais complicada pois tivemos à espera de algumas 

equipas que não chegaram a aparecer e depois dirigimo-nos para a escola. 

Na escola e antes das multiprovas pela parte da tarde, tínhamos que 

colocar as pontuações que cada equipa fez no peddipaper. Para isso, o NE, 

juntámo-nos em frente a um computador e colocamos no Excel previamente 

configurado o tempo e a pontuação de cada equipa obtendo então as 

classificações. É importante este trabalho para que, na parte da tarde, os 

alunos saberem as pontuações de cada equipa. Nós conseguimos realizar isto 

rapidamente, dando ainda tempo para um momento de relaxe e para 

comermos algo antes de irmos para as multiprovas. 

Depois de um pequeno descanso, fomos então para a parte da tarde, 

das multiprovas. Já estava o PD1 cheio de gente, já com os insufláveis e 

restantes provas montadas e era altura de organizar os alunos por equipas. A 

PC encarregou-se disso, de organizar e informar os alunos de como se iriam 

realizar as provas da tarde. 

O restante correu tudo a um bom ritmo, os alunos divertiram-se 

bastante, havia música e boa disposição. PC controlou tudo através do 

microfone e obrigou a que tudo saísse bem. 

Acabando as multiprovas e o evento, hora de arrumar o material todo. 

No final do dia já bastante cansado, custou um pouco arrumar o material 

para que, no dia seguinte, tudo estivesse pronto para aulas. 

Concluindo, faço um balanço extremamente positivo deste evento. Com 

a experiencia da PC, que organizou tudo com bastante antecedência para que 

nada falhasse e que foi, sem dúvida a grande mentora do evento. Nós, 

enquanto núcleo de estágio também trabalhámos bastante, mas um trabalho 

dividido por fases, apenas intensificado na última semana. Ficámos a saber o 

que é um evento da dimensão do DonaSport e as dificuldades e desafios 

imensos que existem. Ficamos então mais capazes e conhecedores da 

organização de um torneio. 
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A meu ver gostei imenso da parte da manhã, acho uma ideia fantástica, 

penso que foi bem realizado e bem pensado e foi ótimo receber feedbacks 

positivos por parte dos nossos colegas professores de educação física, dizendo 

que foi o melhor DonaSport dos últimos anos. A parte de tarde também foi 

fantástica com bastante diversão, os alunos entretidos, a realizarem atividade 

física e penso que foi uma excelente experiencia pare eles também. E quem 

não participou de certeza que ficou com vontade de participar. 

Assim, valeu a pena todo o esforço para que este dia corresse muito 

bem. Mais uma vez relembrar o grande trabalho da nossa PC, a grande 

mentora do evento. 

 

4.2.2.4 Torneio de Voleibol 

 

Este torneio foi todo organizado anteriormente por uma colega de 

departamento, que recebeu as inscrições, organizou grupos e o calendário de 

jogos. Chegámos então neste dia bem cedo para ajudar na preparação e 

montagem dos campos, colocação de cadeiras para a plateia, das cadeiras de 

árbitro e separação dos campos. Estava tudo preparado a tempo, como estava 

previsto e depois tivemos a função de chamar as equipas que faltavam. 

Apenas nos primeiros jogos houve equipas que demoraram mais tempo, que 

não chegaram a horas, mas a partir daqui não houve mais problemas com a 

comparência das equipas. Os jogos começaram então, observamos equipas 

com um nível bastante bom, jogos com um bom ritmo e muito bem jogados e 

passou-se assim uma bela manhã. Não tivemos grande trabalho, o torneio 

estava muito bem organizado, correu num ritmo bastante bom, sem nenhum 

contratempo. Durante os jogos estive a apontar a pontuação final destes e os 

pontos de cada equipa e ainda deu tempo para praticarmos um bocado de 

Voleibol entre alguns professores e alunos. Foi bom ver que os alunos se 

aplicaram e gostam de jogar Voleibol, e que há alunos com um bom nível nesta 

modalidade. Realça-se uma manhã muito bem passada 
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4.3 Área 3: Desenvolvimento Profissional 

 

O presente capítulo é dedicado ao desenvolvimento realizado pelo EE, 

numa procura de saber, através da reflexão, investigação e ação. Neste 

sentido realizei várias tarefas, essenciais para a minha evolução e para uma 

constante aprendizagem. Nessas tarefas inclui-se: 

 A realização do Projeto de Formação Individual que me 

enquadrou no contexto de estágio, referenciou a transferência 

que o meu passado tem para este ano de estágio, as expetativas 

e dificuldades profissionais; 

 O estudo de investigação aplicado no agrupamento, acerca da 

motivação para a prática das aulas de EF. Este estudo surge no 

sentido de perceber o porquê de haver alunos que não gostam de 

realizar as aulas práticas e de não se sentirem motivados para 

estas. Qual a origem da motivação destes e se esta varia com o 

ano de lecionação. Sempre foi um assunto que me intrigou e, 

como disse anteriormente, o fato de na minha turma residente 

apenas 5 pessoas praticarem desporto fora da escola foi o 

impulso para a realização deste estudo. Foi bastante importante 

esta investigação, implicou bastante investigação na literatura 

existente, no modo como realizar, questionar e organizar todo o 

estudo. Além disso, manter sempre a fiabilidade dos dados, 

analisar e chegar a conclusões claras sobre este. Todo este 

processo foi de bastante exigência para que o estudo fosse fiável 

e fundamental para a minha formação, ficando muito mais apto 

para estudos deste nível que certamente realizarei no futuro. 

 Elaborar o Relatório de Estágio, com uma argumentação 

sustentada, cumprindo as exigências das normas do regulamento 

de estágio foi sem dúvida um grande desafio, mas também muito 

prazeroso, tentando transmitir todas as minhas sensações de 

forma clara. 
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 Realizar Atas, Relatórios e Participar Ativamente nos debates e 

reuniões foi também uma excelente forma de adquirir 

competências, de recolher pontos de vista, de refletir sobre as 

minhas ações e sem dúvida imprescindíveis para o meu processo 

e desenvolvimento. 

 

Assim, todos os dias do EP foram de sucessivos desafios e de 

superações. Foi um ano fundamental para a minha evolução e para a 

construção profissional que deverá continuar a ser contínua continuando este 

meu processo e transformando-me todos os dias num melhor profissional, 

dotado, cada vez mais, de ferramentas e vivências que me permitirão tomar 

melhores decisões e melhorar a minha intervenção. 

 

 

4.3.1 Motivação para a prática das aulas de Educação Física  

 

RESUMO  

 

Neste estudo procuramos conhecer que fatores estão na base dos níveis 

de motivação dos alunos para a prática da educação física, comparando 

resultados obtidos entre géneros e entre anos de escolaridade.  

A amostra do estudo é constituída por 100 alunos pertencentes ao 

agrupamento de escolas D. Maria II, em Braga. Destes 100 alunos, 45 são de 

sexo masculino e 55 de sexo feminino. 51 alunos pertencem ao 10º ano da 

Escola Secundária D. Maria II e 49 pertencem ao 6º ano da Escola Básica de 

Lamaçães. Foi utilizado um questionário adaptado de Kobal (1996) para 

recolher os dados. Este questionário é constituído por três questões, com 32 

afirmações no total, sendo 16 referentes a motivação intrínseca e 16 a 

motivação extrínseca e foi usada uma escala de Likert de 5 pontos. O 

tratamento de dados realizou-se de forma quantitativa, no programa SPSS. 
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Como resultado do estudo, os alunos revelam altos índices de motivação 

para as aulas de Educação Física, sendo que essa motivação altera de 

intensidade consoante se trata de fatores intrínsecos ou de fatores extrínsecos. 

Percebemos que os fatores intrínsecos colhem uma maior intensidade de 

concordância na motivação para a disciplina de Educação Física. 

Verifica-se ainda que nos sujeitos do 6º ano, as afirmações relacionadas 

com as motivações intrínsecas são, em média, mais elevadas do que nos 

sujeitos do 10º ano. Para além disto, verificamos que existe uma maior 

tendência, entre os sujeitos do género masculino, de encontrar na comparação 

e competição um maior fator motivacional do ponto de vista intrínseco; e que os 

rapazes tendem a ser mais favoráveis à relação entre a obtenção de prazer 

nos exercícios e a sua respetiva aprendizagem e o gosto pelas aulas de 

Educação Física. Já os sujeitos do género feminino são mais sensíveis às 

questões relacionadas com os fatores extrínsecos da motivação, sobretudo 

quando se sentem expostos perante as dificuldades e quando existe empatia 

com o professor.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVAÇÃO INTRINSECA, 

MOTIVAÇÃO EXTRINSECA 
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ABSTRACT  

 

In this study we try to understand which factors underlie the motivation 

levels of students for the practice of physical education, by analysing different 

results by gender and schoolyear. 

The sample of this study consists of 100 students from the school group 

D. Maria II, in Braga. From the 100 students, 45 are male and 55 female. 51 

students attended the 10th year at Escola Secundária D. Maria II, and 49 

attended the 6th year at Escola Básica de Lamaçães. A questionnaire adapted 

from Kobal (1996) was used to collect the data. The questionnaire consists of 

three questions and a total of 32 sentences, with 16 referring to inherent 

motivation and 16 to external motivation. A Likert scale of 5 points was used. 

SPSS was used to process the data quantitatively. 

The results of the study show that students reveal high motivation levels 

for physical education classes, with different values according to internal and 

external factors. Inherent factors gather an higher concordance intensity in 

regard to the motivation for physical education classes 

We also verify than in 6th year students, inherent motivation sentences 

are, on average, higher than in 10th year students. Besides, we conclude that 

comparison and competition is a common inherent motivation factor among 

male students, and that these students tend to relate obtaining pleasure from 

the exercises with its learning and with the enjoyment of physical education 

classes. On the other hand, female students are more sensitive to external 

motivation factors, especially if they feel exposed when facing difficulties, and 

when there is a lack of empathy with the teacher. 

 

 

 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION; INTRINSIC MOTIVATION; 

EXTRINSIC MOTIVATION  
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Introdução 

 

A educação física em Portugal faz parte desde muito cedo da formação 

e desenvolvimento do aluno. Está presente, durante todo o percurso escolar, 

desde o primeiro ano ao último ano do ensino secundário. É assim a única 

disciplina presente durante todo o processo de formação, a par do Português. 

Para além disto, a educação física é a única unidade curricular da escola que 

ensina o corpo e que trabalha sobre este. É assim uma disciplina 

maioritariamente focada na prática, e por esta razão diferente de todas as 

outras. Apesar de tudo isto, a nossa área não parece ser levada a sério pela 

comunidade escolar, que a relega, de uma forma geral, para um segundo 

plano. Mas, mais grave, é sentir que os próprios alunos, gradualmente, vão 

manifestando baixos níveis de motivação para a prática da educação física, 

enquanto disciplina curricular. 

Neste sentido, tentámos neste estudo saber se os alunos estão ou não 

efetivamente motivados para a sua participação na disciplina e quis os fatores 

que estão na base desta motivação. 

Assim, entendemos existir duas formas de motivação quando associamos à 

sua origem: 

 A motivação intrínseca, que tem origem em fatores internos, estando 

relacionada com a forma de ser, interesses e gostos. Nesta forma de 

motivação não existe a necessidade de oferecer recompensas pois, a 

tarefa por si só, representa algo que o individuo gosta e pela qual se 

interesse. A tarefa não é uma obrigação nem um meio para atingir algo. 

Está então relacionada com a realização pessoal e sentimento de 

felicidade. 

 A motivação extrínseca, por sua vez tem origem em fatores externos. A 

tarefa é realizada para receber algum prémio ou recompensa ou para 

evitar a punição ou castigo. Retirando este prémio ou castigo, o sujeito 

deixa de realizar a ação visto já não se sentir motivado para tal. O 

individuo não tem prazer na tarefa mas gosta da recompensa. 
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No contexto escolar esperamos que os alunos gostem das aulas de 

educação física, tenham prazer em realizar a prática e não o façam apenas 

porque é obrigatório e porque faz parte do currículo da escola. A motivação é 

uma área fundamental no processo de ensino-aprendizagem, estando presente 

nos programas nacionais de educação física de 2º e 3º ciclo: “as metas dos 

programas devem constituir também objeto da motivação dos alunos, 

inspirando as suas representações e empenho de aperfeiçoamento pessoal no 

âmbito da Educação Física, na escola e ao longo da vida” (Programa Nacional 

de Educação Física, 3º Ciclo, p. 5). 

Pires (2010), refere que existem ainda poucos estudos relacionados com 

a motivação intrínseca e extrínseca no contexto da educação física. O mesmo 

não acontece sobre estudos em atletas. Serão obviamente diferentes as 

conclusões dos estudos focados em atletas que terão, normalmente, uma 

grande determinação e gosto pela modalidade que praticam, quando 

comparados com estudos em discentes do ensino básico e secundário. 

No entanto, existem alguns estudos que procuram resultados sobre a 

motivação nas aulas de educação física, entre os quais Kobal (1996) que criou 

e validou o questionário adaptado neste estudo. Kobal, a partir de uma amostra 

de 96 alunos concluiu que os alunos apresentaram maiores estímulos à 

motivação intrínseca para as aulas de educação física. Rocha (2009) estudou a 

realidade brasileira nas escolas concluindo que os rapazes vêm as aulas de 

educação física de maneira mais positiva do que as raparigas. Maia (2003) 

verificou, através de um estudo de motivação intrínseca que existiam 

diferenças entre género, apresentando diferenças significativas na motivação 

intrínseca dos rapazes para as raparigas. 

Neste estudo pretendemos então perceber qual a origem da motivação 

dos alunos para as aulas de educação física. Coloquei esta questão devido à 

falta de atividade física dos jovens e adolescentes quando na minha turma de 

10º ano, apenas 4 alunos praticavam exercício fora da escola. Esta falta de 

exercício deixou-me chocado e quis perceber o porquê, se o gosto pelo 

desporto tinha desaparecido nestes jovens e em que altura, comparando com 

uma turma de 6º ano. 
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Assim, com este estudo pretendemos encontrar uma resposta às 

seguintes questões: 

1 - Os alunos revelam motivação para as aulas de Educação Física?  

2 - Esta motivação, ou falta dela, deve-se a fatores intrínsecos ou extrínsecos? 

Ao lançarmos estas duas questões surgiram-nos de imediato três grandes 

objetivos gerais:  

a) verificar qual é o tipo de motivação, extrínseca ou intrínseca, dos alunos 

do sexo masculino, do 6ºano e do 10º ano de escolaridade para as 

aulas de Educação Física;  

b) verificar qual é o tipo de motivação, extrínseca ou intrínseca, dos alunos 

do sexo feminino, do 6º e do 10ºano de escolaridade para as aulas de 

Educação Física; 

c) verificar se existem diferenças entre o tipo de motivação, extrínseca ou 

intrínseca, nos alunos do sexo masculino e nos alunos do sexo 

feminino, para as aulas de Educação Física.  

 Associados a estes três objetivos gerais, concluímos que poderia ser 

interessante para o estudo a exploração dos seguintes objetivos particulares:  

 Verificar qual é o tipo de motivação, extrínseca ou 

intrínseca, da totalidade da amostra dos alunos do 6ºano 

de escolaridade para as aulas de Educação Física; 

 Verificar qual é o tipo de motivação, extrínseca ou 

intrínseca, da totalidade da amostra dos alunos do 10ºano 

de escolaridade para as aulas de Educação Física; 

 Verificar se existem diferenças entre o tipo de motivação, 

extrínseca ou intrínseca, da totalidade da amostra dos 

alunos dos 6ºano e 10ºanos de escolaridade, para as aulas 

de Educação Física. 
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Métodos 

 

Participantes 

 

De acordo com a investigação que levamos a cabo, obtivemos uma 

amostra com a seguinte distribuição:  

 

Quadro 2-Distribuição da amostra por género 

 Nº de inquiridos 

 

Sujeitos do género Masculino 45 

Sujeitos do género Feminino 55 

Total 100 

 

 

 

 

Quadro 3-Distribuição da amostra por escolaridade 

 Percentagem (%) 

 

Sujeitos do 10.º Ano 51 

Sujeitos do 6º Ano 49 

Total 100 

 

 

 A distribuição da amostra, cruzando o atributo género com o atributo 

escolaridade, ficou organizada da seguinte forma:  

 

Quadro 4-Amostra cruzada entre género e escolaridade 

 Escolaridade dos inquiridos 
Total 

10.º ano 6.º ano 

Género do inquirido 
Masculino 24 21 45 

Feminino 27 28 55 

Total 51 49 100 
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Instrumentos 

 

Para atingir estes objetivos gerais e particulares utilizamos uma 

metodologia com base em recolha de dados quantitativos, através da aplicação 

de inquéritos por questionário. Este questionário foi distribuído no início de uma 

aula de educação física, sendo preenchido individual e anonimamente. Esse 

questionário foi elaborado a partir da adaptação de Kobal (1996) e é referente à 

identificação de motivos intrínsecos e extrínsecos para a motivação nas aulas 

de Educação Física. É constituído por três questões, com 32 afirmações no 

total, sendo 16 referentes a motivação intrínseca e 16 a motivação extrínseca. 

Usamos uma escala de Likert de 5 pontos.  

 

Grupo 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. 
- Gosto de atividade física. 
- As aulas dão-me prazer. 

- Gosto de aprender novas habilidades. 
- Acho importante aumentar conhecimentos sobre desporto. 

- Sinto-me saudável com as aulas. 

 

 

Grupo 2. Gosto das aulas de Educação Física quando:  

- Me esqueço das outras aulas. 
- Os professores e os meus colegas reconhecem o meu desempenho. 

- Me sinto integrado no grupo. 
- As minhas opiniões são aceites. 

- Sou melhor que os meus colegas. 
- Aprendo uma nova habilidade. 

- Me dedico ao máximo à atividade. 
- Compreendo os benefícios dos exercícios propostos nas aulas. 

- Os exercícios me dão prazer. 
- O que aprendo me faz querer praticar mais. 

- Movimento o meu corpo. 

 

 

Grupo 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" com as minhas dificuldades. 

- Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros. 
- Tiro notas baixas. 

- As minhas dificuldades fazem com que eu não pareça bom para o 
professor. 

- Não consigo realizar bem as atividades. 
- Não sinto prazer nas atividades propostas. 

- Tenho poucas oportunidades de jogar. 
- Exercito pouco o meu corpo. 

- Não há tempo para praticar tudo o que gostaria 
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Cada uma destas questões foi avaliada através de uma escala de Likert 

de cinco pontos, onde:  

- 1 é “Totalmente Falso” 

- 2 é “Parcialmente Falso” 

- 3 é “Nem Falso nem Verdadeiro” 

- 4 é “Parcialmente Verdadeiro” 

- 5 é “Totalmente Verdadeiro” 

 

 

Análise Estatística 

 

Recorreu-se ao programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 24 para o Windows. Para a amostra do estudo usou-se a 

média e o desvio-padrão.  

 

Resultados  

  

De acordo com o resultado dos nossos inquéritos, obtivemos a seguinte 

distribuição:  

 

Questão 1. Participo nas aulas de EF 

porque:  
N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

      

- Faz parte do currículo da escola. 100 1 5 3,37 1,468 
- Estou com os meus amigos. 100 1 5 3,59 1,240 
- O meu rendimento é melhor do que o 
dos meus colegas. 

100 1 5 2,69 1,169 

- Preciso de tirar boas notas. 100 1 5 3,80 1,318 
- Gosto de atividade física. 100 1 5 4,48 ,847 
- As aulas dão-me prazer. 100 1 5 4,19 ,940 
- Gosto de aprender novas habilidades. 100 2 5 4,47 ,758 
- Acho importante aumentar 
conhecimentos sobre desporto. 

100 2 5 4,33 ,853 

- Me sinto saudável com as aulas. 100 2 5 4,30 ,810 

 

 Numa primeira análise às questões do primeiro agrupamento (questão 

1), é possível observar que a média mais baixa das motivações extrínsecas é a 

referente à afirmação “Participo nas aulas de Educação Física porque o meu 

rendimento é melhor do que os meus colegas”, com um valor médio de 2,69. 
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Ou seja, as respostas tendem mais para uma consideração de falso do que 

verdadeiro.  

 Relativamente à afirmação com maior média de opiniões consideradas 

verdadeiras, a expressão “Participo nas aulas de Educação Física porque 

gosto de atividade física” obteve o maior consenso: média de 4,80.   

 A afirmação com a maior distância entre possíveis respostas (desvio 

padrão) é “Participo nas aulas de Educação Física porque faz parte do 

currículo da escola”, com um valor de 1,468. Com uma média de 3,37 (portanto 

na posição “nem falso nem verdadeiro”), esta questão oscila 

consideravelmente para “totalmente falso” e para “totalmente verdadeiro”.  

 Desde já, é também possível observar que a média das motivações 

intrínsecas da primeira questão são mais altas do que as médias das 

motivações extrínsecas.  

 No que concerne à questão 2, o valor de média mais baixo está na 

afirmação “Gosto das aulas de Educação Física quando sou melhor do que os 

meus colegas”. Tal como no agrupamento da questão 1, também aqui a 

questão extrínseca que relaciona a comparação do desempenho com os 

colegas e a motivação pelas aulas de Educação física não colhe grande 

adesão (média de 2,33).  

 
Questão 2. Gosto das aulas de 

Educação Física quando:  
N Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

  - Me esqueço das outras aulas. 100 1 5 3,37 1,397 
- Os professores e os meus colegas 
reconhecem o meu desempenho. 

100 1 5 3,78 1,031 

- Me sinto integrado no grupo. 100 2 5 4,35 0,880 
- As minhas opiniões são aceites. 100 1 5 3,72 1,016 
- Sou melhor que os meus colegas. 100 1 5 2,33 1,264 
- Aprendo uma nova habilidade. 100 1 5 4,25 0,869 
- Me dedico ao máximo à atividade. 100 1 5 4,14 0,943 
- Compreendo os benefícios dos 
exercícios propostos nas aulas. 

100 2 5 4,17 0,888 

- Os exercícios me dão prazer. 100 1 5 4,12 0,856 
- O que aprendo me faz querer praticar 
mais.  

100 1 5 4,11 0,920 

- Movimento o meu corpo 100 1 5 4,19 0,884 

 

Neste segundo agrupamento, a afirmação com maior adesão pertence a 

uma motivação extrínseca, com uma média de 4,35 pontos: “Gosto das aulas 

de Educação Física quando me sinto integrado no grupo”. O maior consenso 
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positivo por esta questão aponta para uma sensibilidade considerável dos 

sujeitos inquiridos para as questões da integração grupal.   

Todavia, e tal como no grupo de afirmações da questão 1, são as 

motivações intrínsecas a colher a média mais elevada.   

 Relativamente ao grupo de afirmações da questão 3, afirmações 

começadas na negativa, é fácil de observar uma tendência para resposta a 

tender para a opção “falso”.  

 O valor de média mais alto está na afirmação “Não gosto das aulas de 

Educação física quando não há tempo para praticar tudo o que queria” (2,89) 

mas ainda assim é um valor abaixo do valor médio. O valor de média mais 

baixo está na afirmação “Não gosto das aulas de Educação física quando 

exercito pouco o meu corpo” (1,83), demonstrando que a quantidade de 

exercício não é uma característica fundamental nas motivações intrínsecas 

para a prática das aulas de educação física.  

 
Questão 3. Não gosto das aulas de 

Educação Física quando: 
N Mínimo Máximo Média 

Desvio 
Padrão 

- Não me sinto integrado no grupo 100 1 5 2,50 1,624 
- Não simpatizo com o professor. 100 1 5 2,13 1,515 
- O professor compara o meu 
rendimento com o de outro colega. 

100 1 5 2,25 1,445 

- Os meus colegas "gozam" com as 
minhas dificuldades. 

100 1 5 2,08 1,440 

- Alguns colegas querem demonstrar 
que são melhores que os outros. 

100 1 5 2,82 1,431 

- Tiro notas baixas. 100 1 5 2,07 1,200 
- As minhas dificuldades fazem com que 
eu não pareça bom para o professor. 

100 1 5 2,11 1,278 

- Não consigo realizar bem as 
atividades. 

100 1 5 2,13 1,186 

- Não sinto prazer nas atividades 
propostas. 

100 1 5 2,08 1,338 

- Tenho poucas oportunidades de jogar. 100 1 5 2,14 1,326 
- Exercito pouco o meu corpo. 100 1 5 1,83 1,138 
- Não há tempo para praticar tudo o que 
queria 

100 1 5 2,89 1,399 

 

Vamos agora dividir a análise em função do tipo de motivações 

(extrínsecas ou intrínsecas). O objetivo é fazer uma leitura transversal de cada 

questão, tentando encontrar explicações em função dessa divisão.  
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 Análise à Motivação Extrínseca – 1ª Questão 

 
Quadro 5-Resumo das Estatísticas das Afirmações com Motivação Extrínseca na 1ª questão 

 Participo nas aulas 
de EF porque faz 
parte do currículo 

da escola 

Participo nas 
aulas de EF 

porque estou com 
os meus amigos 

Participo nas aulas de EF 
porque o meu 

rendimento é melhor do 
que o dos meus colegas 

Participo nas 
aulas de EF 

porque preciso de 
tirar boas notas 

Média 3,37 3,59 2,69 3,80 

Mediana 4,00 4,00 3,00 4,00 

Moda 5 5 3 5 

Desvio 
padrão 

1,468 1,240 1,169 1,318 

Mínimo 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 

 

 Tal como podemos observar no quadro 5, a questão “Participo nas aulas 

de Educação Física porque faz parte do currículo da escola” obtém a maioria 

das opiniões na resposta “totalmente verdadeiro”. Todavia, existe uma 

distribuição homogénea pelas outras respostas, ainda que com valores mais 

baixos. Isso significa que os sujeitos no seu conjunto consideram obviamente a 

questão de “fazer parte do currículo da escola” mas também que isso não é a 

única razão pela qual participam nas aulas de Educação física. “Estar com os 

amigos” e “precisar de tirar boas notas” são também razões consideradas 

bastante válidas de acordo com os resultados obtidos. Aliás, o valor da “moda” 

(maior número de respostas obtidas) e da mediana (em que 50% dos 

respondentes respondeu 4 ou 5), revelam bem a importância dessas questões.     

 

Análise à Motivação Extrínseca – 2ª Questão  

Quadro 6-Resumo das Estatísticas das Afirmações com Motivação Extrínseca da 2ª questão 

 Gosto das aulas 
de EF quando 

me esqueço das 
outras aulas 

Gosto das aulas de 
EF quando os 

professores e os 
meus colegas 

reconhecem o meu 
desempenho 

Gosto das aulas 
de EF quando 

me sinto 
integrado no 

grupo 

Gosto das aulas 
de EF quando as 
minhas opiniões 

são aceites 

Gosto das aulas de 
EF quando sou 

melhor que os meus 
colegas 

Média 3,37 3,78 4,35 3,72 2,33 

Mediana 3,50 4,00 5,00 4,00 2,00 

Moda 5 4 5 4 1 

Desvio 
Padrão 

1,397 1,031 0,880 1,016 1,264 

Mínimo 1 1 2 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 
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Tal como podemos observar a partir do quadro 6, a afirmação “Gosto 

das aulas de Educação física” encontra forte adesão “quando” o desempenho é 

reconhecido pelos professores e colegas, quando existe a sensação de 

integração no grupo e quando as opiniões individuais são aceites. Em todos 

estes casos são evidentes os valores favoráveis da moda e da mediana.    

 

 Motivação Extrínseca – 3ª Questão  

Quadro 7-Resumo das Estatísticas das Afirmações com Motivação Extrínseca da 3ª questão 

 Não gosto 
das aulas 

de EF 
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" com 
as minhas 

dificuldades 

(…) alguns 
colegas 
querem 

demonstrar 
que são 

melhores 
que os 
outros 

(…) 
quando 

tiro 
notas 
baixas 

(…) as minhas 
dificuldades 
fazem com 
que eu não 
pareça bom 

para o 
professor 

Média 2,50 2,13 2,25 2,08 2,82 2,07 2,11 

Mediana 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

Moda 1 1 1 1 3 1 1 

Desvio 
Padrão 

1,624 1,515 1,445 1,440 1,431 1,200 1,278 

Mínimo 1 1 1 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 5 5 

 

No quadro 7 percebe-se uma certa incoerência na média das respostas 

quando comparado com a mesma questão sem ser na negação. Como 

analisamos anteriormente, havíamos dito que a questão da integração colhia 

consenso pela positiva, ou seja, os sujeitos consideram verdadeiro que a 

integração seja motivo de motivação pelas aulas. Porém, esta questão é feita 

pela via da negação, revelando o contrário. Todas as questões começadas por 

“quando não” estão a ser alvo de uma tendência de sobreavaliação da resposta 

“Totalmente falso”.  

 

Motivação Intrínseca – 1ª Questão  

 

No que concerne às motivações intrínsecas, e tal como já referimos 

anteriormente, constata-se um valor médio de resposta entre o 4 (Parcialmente 

verdadeiro) e o 5 (Totalmente verdadeiro). A moda e a mediana situam-se na 

opção 5 – excetuando nas afirmações “Participo nas aulas de EF porque as 
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aulas me dão prazer” e  “Participo nas aulas de EF porque me sinto saudável 

com as aulas”. 

 

Quadro 8-Resumo das Estatísticas das Afirmações com Motivação Intrínseca da 1ª questão 

 Participo nas 
aulas de EF 

porque gosto 
de atividade 

física 

Participo nas 
aulas de EF 
porque as 

aulas dão-me 
prazer 

Participo nas 
aulas de EF 

porque gosto 
de aprender 

novas 
habilidades 

Participo nas 
aulas de EF 
porque acho 
importante 
aumentar 

conhecimentos 
sobre desporto 

Participo nas 
aulas de EF 
porque me 

sinto saudável 
com as aulas 

Média 4,48 4,19 4,47 4,33 4,30 

Mediana 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 

Moda 5 5 5 5 5 

Desvio Padrão ,847 ,940 ,758 ,853 ,810 

Mínimo 1 1 2 2 2 

Máximo 5 5 5 5 5 

 

  

Tal como é possível observar no quadro 8, a motivação intrínseca dos 

sujeitos inquiridos prende-se a fatores como “gosto de atividade física”, 

“prazer”, “aprendizagem”, “aumento de conhecimentos” e “prática saudável”. 

Todos estes fatores são altamente cotados na associação entre as aulas de 

Educação Física e as motivações.  

 

Motivação Intrínseca – 2ª Questão  

 

Quadro 9-Resumo das Estatísticas das Afirmações com Motivação Intrínseca da 2ª questão 

 

 

 Também nesta segunda questão relativa às motivações intrínsecas é 

possível observar uma moda na opção “Totalmente Verdadeiro” e uma 

 Gosto das 
aulas de EF 

quando 
aprendo 

uma nova 
habilidade 

Gosto das 
aulas de EF 
quando me 
dedico ao 
máximo à 
atividade 

Gosto das aulas 
de EF quando 

compreendo os 
benefícios dos 

exercícios 
propostos nas 

aulas 

Gosto das 
aulas de EF 
quando os 
exercícios 

me dão 
prazer 

Gosto das 
aulas de EF 
quando o 

que 
aprendo 
me faz 
querer 

praticar 
mais 

Gosto das 
aulas de EF 

quando 
movimento o 

meu corpo 

Média 4,25 4,14 4,17 4,12 4,11 4,19 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 5 5 5 4 5 5 

Desvio 
Padrão 

,869 ,943 ,888 ,856 ,920 ,884 

Mínimo 1 1 2 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 5 
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mediana a indicar que mais de 50% dos sujeitos inquiridos estão nas opções 

parcialmente ou totalmente verdadeiro. Aprender habilidades, dedicação 

máxima às atividades, compreender os benefícios quando propostos, quando 

os exercícios dão prazer, quando se movimenta o corpo, são fatores 

consideráveis na motivação intrínseca dos sujeitos.   

   

Motivação Intrínseca – 3ª Questão  

 

 Tal como também já referimos anteriormente, o grupo de afirmações 

referente à 3ª questão é feito na negativa. Por haver alguma incoerência nas 

respostas, se compararmos os valores das motivações intrínsecas da 2ª 

questão com os valores das motivações intrínsecas desta 3ª questão, em que a 

grande diferença é a colocação na negativa de questões muito aproximadas, 

salientamos desde já a fragilidade deste grupo. No entanto, os resultados 

alcançados por Kobal (1996) têm a mesma relação distributiva, com valores de 

moda e mediana a rondar em média os 2 valores.   

 

Quadro 10-Resumo das Estatísticas das Afirmações com Motivação Intrínseca da 3ª questão 

 Não gosto das 
aulas de EF 
quando não 

consigo realizar 
bem as atividades 

Não gosto das 
aulas de EF quando 

não sinto prazer 
nas atividades 

propostas 

Não gosto das 
aulas de EF 

quando tenho 
poucas 

oportunidades 
de jogar 

Não gosto das 
aulas de EF 

quando exercito 
pouco o meu 

corpo 

Não gosto das 
aulas de EF 

quando não há 
tempo para 

praticar tudo o 
que gostaria 

Média 2,13 2,08 2,14 1,83 2,89 

Mediana 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 

Moda 1 1 1 1 3 

Desvio 
Padrão 

1,186 1,338 1,326 1,138 1,399 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 5 5 5 5 5 

   

Comparação de Médias – por escolaridade  

 

Aplicando agora a técnica de comparação de médias, vamos 

primeiramente fazê-lo por escolaridade e posteriormente por género. O objetivo 

é tentar perceber se existem diferenças consideráveis em função destes dois 

fatores.  
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Relativamente à 1ª questão e ao seu grupo de afirmações de ordem 

extrínseca, é apenas de salientar a diferença na afirmação “Participo nas aulas 

de EF porque faz parte do currículo da escola”, em que os inquiridos do 10º 

ano obtêm uma média superior aos indivíduos do 6º ano.  

 

Quadro 11-Comparação de médias, grupo da 1ª questão, motivações extrínsecas 

Escolaridade dos 
inquiridos 

Participo nas 
aulas de EF 
porque faz 
parte do 

currículo da 
escola 

Participo nas 
aulas de EF 

porque estou 
com os meus 

amigos 

Participo nas aulas 
de EF porque o 

meu rendimento é 
melhor do que o 

dos meus colegas 

Participo nas aulas de 
EF porque preciso de 

tirar boas notas 

10.º 
ano 

Média 3,76 3,67 2,63 3,71 

N 51 51 51 51 

Desvio 
Padrão 

1,365 1,211 1,131 1,375 

6.º 
ano 

Média 2,96 3,51 2,76 3,90 

N 49 49 49 49 

Desvio 
Padrão 

1,471 1,277 1,217 1,262 

 

 

Relativamente à 2ª questão e ao agrupamento das questões 

relacionadas com as motivações extrínsecas, não foram encontradas 

diferenças assinaláveis.  

 

Quadro 12-Comparação de médias, grupo da 2ª questão, motivações extrínsecas 

Escolaridade dos 
inquiridos 

Gosto das aulas 
de EF quando 

me esqueço das 
outras aulas 

Gosto das aulas de 
EF quando os 

professores e os 
meus colegas 

reconhecem o meu 
desempenho 

Gosto das 
aulas de EF 
quando me 

sinto integrado 
no grupo 

Gosto das 
aulas de EF 
quando as 

minhas 
opiniões são 

aceites 

Gosto das 
aulas de EF 
quando sou 

melhor que os 
meus colegas 

10.º 
ano 

Média 3,59 3,80 4,43 3,80 2,16 

N 51 51 51 51 51 

Desvio 
Padrão 

1,169 ,872 ,755 ,872 1,155 

6.º 
ano 

Média 3,14 3,76 4,27 3,63 2,51 

N 49 49 49 49 49 

Desvio 
Padrão 

1,581 1,182 ,995 1,149 1,356 
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Relativamente à 3ª questão e ao seu grupo de afirmações relacionadas 

com a motivação extrínseca, também não foram detetadas diferenças 

assinaláveis, tal como é possível observar na tabela seguinte: 

 

Quadro 13-Comparação de médias, grupo da 3ª questão, motivações extrínsecas  

 

 

Relativamente às motivações intrínsecas, o grupo de afirmações da 1ª 

questão apresenta diferenças por escolaridade ao nível da afirmação “Participo 

nas aulas de EF porque as aulas me dão prazer”. Os sujeitos do 6º ano de 

escolaridade revelam uma motivação intrínseca mais elevada no que concerne 

à relação entre o prazer e a participação nas aulas do que os sujeitos do 10º 

ano.   

Escolaridade 
dos inquiridos 

Não gosto 
das aulas 

de EF 
quando 
não me 

sinto 
integrado 
no grupo 

Não gosto 
das aulas de 
EF quando 

não 
simpatizo 

com o 
professor 

Não gosto 
das aulas de 
EF quando o 

professor 
compara o 

meu 
rendimento 
com o de 

outro colega 

Não gosto 
das aulas 

de EF 
quando os 

meus 
colegas 
"gozam" 
com as 
minhas 

dificuldade
s 

Não gosto 
das aulas de 
EF quando 

alguns 
colegas 
querem 

demonstrar 
que são 

melhores 
que os 
outros 

Não gosto 
das aulas de 
EF quando 
tiro notas 

baixas 

Não gosto das 
aulas de EF quando 

as minhas 
dificuldades fazem 

com que eu não 
pareça bom para o 

professor 

10.º 
ano 

Média 2,39 2,12 2,39 2,06 2,65 2,14 2,16 

N 51 51 51 51 51 51 51 

Desvio 
Padrão 

1,650 1,451 1,415 1,489 1,309 1,149 1,189 

6.º 
ano 

Média 2,61 2,14 2,10 2,10 3,00 2,00 2,06 

N 49 49 49 49 49 49 49 

Desvio 
Padrão 

1,605 1,594 1,475 1,403 1,541 1,258 1,376 
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Quadro 14-Comparação de médias, grupo da 1ª questão, motivações intrínsecas 

 

Relativamente ao grupo de motivações intrínsecas presentes nas 

afirmações da 2ª questão, já existem diferenças consideráveis entre os sujeitos 

do 10º ano de escolaridade e os sujeitos do 6º ano.  

Em geral, todas as afirmações desta questão obtêm uma média mais 

alta entre os sujeitos do 6º ano de escolaridade: as suas respostas situam-se 

entre o “parcialmente verdadeiro” e o “Totalmente verdadeiro”, ao passo que 

entre os sujeitos do 10º ano concentraram a sua opinião mais entre as opções 

“nem falso nem verdadeiro” e “parcialmente verdadeiro”.  

 

Quadro 15-Comparação de médias, grupo da 2ª questão, motivações intrínsecas 

Escolaridade 
dos 
inquiridos 

Gosto das 
aulas de EF 

quando 
aprendo 

uma nova 
habilidade 

Gosto das 
aulas de 

EF quando 
me dedico 
ao máximo 
à atividade 

Gosto das 
aulas de EF 

quando 
compreendo os 
benefícios dos 

exercícios 
propostos nas 

aulas 

Gosto das 
aulas de EF 
quando os 
exercícios 

me dão 
prazer 

Gosto das 
aulas de 

EF 
quando o 

que 
aprendo 
me faz 
querer 

praticar 
mais 

Gosto das 
aulas de EF 

quando 
movimento 

o meu corpo 

10.º 
ano 

Média 4,06 3,94 3,98 3,80 3,82 4,04 

N 51 51 51 51 51 51 

Desvio 
Padrão 

,947 ,988 ,836 ,939 ,974 ,937 

6.º 
ano 

Média 4,45 4,35 4,37 4,45 4,41 4,35 

N 49 49 49 49 49 49 

Desvio 
Padrão 

,738 ,855 ,906 ,614 ,762 ,805 

 

Relativamente à 3ª questão e ao seu grupo de afirmações relacionadas 

com motivações intrínsecas, é possível observar uma média de valores mais 

Escolaridade dos 
inquiridos 

Participo nas 
aulas de EF 

porque 
gosto de 
atividade 

física 

Participo nas 
aulas de EF 

porque as aulas 
dão-me prazer 

Participo nas 
aulas de EF 

porque gosto de 
aprender novas 

habilidades 

Participo nas 
aulas de EF 
porque acho 
importante 
aumentar 

conhecimentos 
sobre desporto 

Participo nas 
aulas de EF 
porque me 

sinto saudável 
com as aulas 

10.º 
ano 

Média 4,35 3,86 4,27 4,16 4,12 

N 51 51 51 51 51 

Desvio 
Padrão 

,934 1,000 ,802 ,946 ,840 

6.º 
ano 

Média 4,61 4,53 4,67 4,51 4,49 

N 49 49 49 49 49 

Desvio 
Padrão 

,731 ,739 ,658 ,711 ,739 
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baixa entre os sujeitos do 6º ano, sobretudo nas afirmações relacionadas com 

o prazer e quando existe pouco exercício.  

 
Quadro 16-Comparação de médias, grupo da 3ª questão, motivações intrínsecas 

Escolaridade dos 
inquiridos 

Não gosto das 
aulas de EF 
quando não 

consigo realizar 
bem as 

atividades 

Não gosto das 
aulas de EF 
quando não 
sinto prazer 

nas atividades 
propostas 

Não gosto das 
aulas de EF 

quando tenho 
poucas 

oportunidades 
de jogar 

Não gosto das 
aulas de EF 

quando 
exercito pouco 

o meu corpo 

Não gosto das 
aulas de EF 

quando não há 
tempo para 

praticar tudo o 
que gostaria 

10.º ano 

Média 2,25 2,39 2,10 1,96 2,92 

N 51 51 51 51 51 

Desvio 
Padrão 

1,230 1,328 1,330 1,095 1,309 

6.º ano 

Média 2,00 1,76 2,18 1,69 2,86 

N 49 49 49 49 49 

Desvio 
Padrão 

1,137 1,283 1,333 1,176 1,500 

 

  Comparação de Médias – por género 

 

Após análise da comparação de médias por escolaridade, consideramos 

que analisar as possíveis diferenças entre as respostas e o género poderia 

revelar dados interessantes. Todavia, não se registam grandes diferenças de 

género entre as médias observadas.  

Salientamos apenas uma afirmação de motivação extrínseca 

pertencente à 2ª questão, em que os sujeitos do género masculino sugerem 

estarem mais de acordo em gostar mais das aulas de educação física quando 

têm melhores prestações do que os colegas, o que demonstra uma cultura de 

competição mais elevada nos homens.  

 

Quadro 17-Comparação de médias entre géneros, grupo da 2ª questão, motivações extrínsecas 

Género do inquirido Gosto das aulas de EF quando sou melhor 
que os meus colegas 

Masculino 

Média 2,49 

N 45 

Desvio Padrão 1,254 

Feminino 

Média 2,20 

N 55 

Desvio Padrão 1,268 
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No grupo da 3ª questão existem também duas afirmações que geram 

algumas diferenças entre géneros, nomeadamente as afirmações “Não gosto 

das aulas de EF quando não simpatizo com o professor” e “Não gosto das 

aulas de EF quando os meus colegas gozam com as minhas dificuldades”, em 

que em ambos os casos os sujeitos do sexo feminino tendem a concordar mais 

com estas duas afirmações. 

 

Quadro 18-Comparação de médias entre géneros, grupo da 3ª questão, motivações extrínsecas 

Género do inquirido Não gosto das aulas 
de EF quando não 
simpatizo com o 

professor 

Não gosto das aulas 
de EF quando os 

meus colegas 
"gozam" com as 

minhas dificuldades 

Masculino 

Média 1,91 1,84 

N 45 45 

Desvio Padrão 1,345 1,296 

Feminino 

Média 2,31 2,27 

N 55 55 

Desvio Padrão 1,632 1,533 
 

 

Na 2ª questão, nas motivações intrínsecas, encontram-se também 

diferenças de assinalar: os rapazes tendem a ser mais favoráveis à relação 

entre a obtenção de prazer nos exercícios e a sua respetiva aprendizagem e o 

gosto pelas aulas de Educação Física.  

Quadro 19-Comparação de médias entre géneros, grupo da 2ª questão, motivações intrínsecas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, as motivações intrínsecas dos sujeitos do género feminino 

revelam, em comparação com os indivíduos do género masculino, que a boa 

realização de atividades é um fator a ser considerado no que concerne a 

“gostar das aulas de Educação Física”. 

 

Género do inquirido Gosto das aulas 
de EF quando 
os exercícios 
me dão prazer 

Gosto das aulas 
de EF quando o 
que aprendo me 

faz querer praticar 
mais 

Masculino 

Média 4,31 4,27 

N 45 45 

Desvio 
Padrão 

,763 ,915 

Feminino 

Média 3,96 3,98 

N 55 55 

Desvio 
Padrão 

,902 ,913 
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Quadro 20-
Comparação de médias 
entre géneros, grupo da 2ª 
questão, motivações 
intrínsecas 

 

 

 

 

 

 

Discussão de Resultados 

 

Tal como fomos dando conta, e em resposta às duas questões do nosso 

estudo, em geral os alunos revelam altos índices de motivação para as aulas 

de Educação Física; e essa motivação altera de intensidade consoante se trata 

de fatores intrínsecos ou de fatores extrínsecos. Percebemos que os fatores 

intrínsecos colhem uma maior intensidade de concordância na motivação para 

a disciplina de Educação Física.  

Verificamos ainda que a maioria das afirmações relacionadas com as 

motivações intrínsecas dos sujeitos do 6º ano é em média mais elevada do que 

as afirmações relacionadas com as motivações intrínsecas dos sujeitos do 10º 

ano.  

Concluímos ainda que existe uma maior tendência, entre os sujeitos do 

género masculino, de encontrar na comparação e competição um maior fator 

motivacional do ponto de vista intrínseco; e que os rapazes tendem a ser mais 

favoráveis à relação entre a obtenção de prazer nos exercícios e a sua 

respetiva aprendizagem e o gosto pelas aulas de Educação Física. Já os 

sujeitos do género feminino são mais sensíveis às questões relacionadas com 

os fatores extrínsecos da motivação, sobretudo quando se sentem “gozadas” 

perante as dificuldades e quando não gostam do professor.  

 

Género do inquirido Não gosto das aulas de EF 
quando não consigo realizar bem 

as atividades 

Masculino 

Média 1,80 

N 45 

Desvio Padrão 1,014 

Feminino 

Média 2,40 

N 55 

Desvio Padrão 1,256 
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Conclusões 

 

Em jeito de conclusão, perante a presente amostra e a análise dos 

resultados obtidos, podemos concluir que, de uma forma geral os alunos 

apresentam níveis significativos de motivação para a prática da educação 

física. Contudo os alunos do 6º ano apresentam valores mais elevados de 

motivação com base em fatores intrínsecos. Parece-nos natural pois a 

necessidade de movimento e de atividade é característica inerente a estas 

idades. Ainda assim as raparigas acusam já algumas alterações motivacionais 

devido a fatores extrínsecos. 

Relativamente aos alunos do 10º ano, tal como prevíamos, os níveis de 

motivação apresentam uma diminuição, relativamente aos colegas mais novos. 

Comparando os géneros, salienta-se a diminuição dos níveis de 

motivação das raparigas devidos a fatores extrínsecos. Este aspeto é também 

resultado das características próprias do processo de adolescência, onde o 

corpo e a imagem têm um peso importante no setor feminino. A insegurança no 

desempeno motor e o medo da exposição perante colegas e professor poderão 

justificar esta situação. Por outro lado os rapazes mantêm ainda níveis de 

motivação com base em fatores intrínsecos pois o seu desenvolvimento físico 

nesta fase é notório, permitindo um desempenho motor na maioria dos casos 

positivo, incrementando a sua autoestima. 

O resultado deste estudo só vem reforçar a importância das atividades 

físicas desde as idades mais baixas. A disciplina de educação Física não pode 

ser atirada para um segundo plano no desenvolvimento das crianças e jovens. 

Nas idades mais baixas serve para dar resposta às necessidades de 

movimento e aquisição de padrões motores de desenvolvimento. Nas idades 

mais avançadas está na base de uma condição física associada ao bem-estar 

e à aceitação do corpo em mudança. A juntar a tudo isto a atividade física em 

geral e as aulas de educação física e desporto escolar em particular, oferecem 

um conjunto de vivencias sociais e humanas que contribuem indiscutivelmente 

para o desenvolvimento global do individuo. 
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 

Terminado então este ano e este percurso sinto-me realizado mas ainda 

com tanto crescer. Ao longo de todos estes anos por vezes tive dúvidas se 

seria capaz de completar este difícil e trabalhoso ano de estágio. Houve 

momentos que me custou bastante, que estava cansado, mas nunca me 

passou pela cabeça desistir e descobri neste ano o que quero realmente fazer 

no futuro: ser professor de educação física. É isto que procuro desde os 

tempos de rapaz e ainda é isto que procuro agora em adulto. 

Sinto que venci uma grande batalha, uma batalha dura, com altos e 

baixos mas que foi totalmente recompensadora com este ano magnífico, com 

os alunos que conheci, com os excelentes parceiros do núcleo de estágio, com 

a fantástica professora cooperante e com o excelente profissional orientador 

deste estágio. 

Acabo este ano com o sentimento que muitas das vezes dei o melhor e 

tudo de mim, houve momentos em que poderia ter feito mais. No entanto há 

um sentimento que fica e que é o mais recompensador: concluí esta etapa fruto 

do meu esforço, do meu trabalho e da minha capacidade de não desistir. E 

agora sinto-me realizado. É um sentimento que vai durar pouco, porque a vida 

está em constante mudança. É por isso continuar a aprender e a evoluir. 

Muitas batalhas virão e a vida de professor não se prevê fácil. 

Este ano foi o ano em que tudo se tornou real, que mais moldou a minha 

personalidade, não só a nível académico e profissional mas também a nível 

social. Todos os dias foram de aprendizagem e por isso só tenho de estar 

satisfeito e orgulhoso com este trajeto. Tenho pena de abandonar os meus 

alunos e espero que tudo corra pelo melhor e que levem algo de mim, para as 

suas vidas. 
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ANEXO I – Questionário sobre Motivação nas aulas de EF 

 

Questionário sobre Motivação nas aulas de EF (adaptado de Kobal, 1996) 

 

Responda às seguintes questões de forma sincera, colocando um X no 

quadrado correspondente a cada resposta, considerando o 1-“Totalmente 

Falso” e o 5- “Totalmente Verdade”. 

Sexo: F___     M___ 

 

 

 

 

 

Questão 

1 

Participo nas aulas de Educação 

Física porque: 

1 2 3 4 5 

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      

Gosto de atividade física      

As aulas dão-me prazer      

Gosto de aprender novas habilidades      

Acho importante aumentar os meus 

conhecimentos sobre o desporto 

     

Sinto-me saudável com as aulas      

 

 

 

 

 

 

Gosto das aulas de Educação Física 

quando: 

1 2 3 4 5 

Esqueço-me das outras aulas      

Os professores e os meus colegas 

reconhecem o meu desempenho 

     

Sinto-me integrado no grupo      
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Questão 

2 

As minhas opiniões são aceites      

Sou melhor que os meus colegas      

Aprendo uma nova habilidade      

Dedico-me ao máximo à atividade      

Compreendo os benefícios dos 

exercícios propostos nas aulas 

     

Os exercícios dão-me prazer      

O que aprendo faz-me querer praticar 

mais 

     

Movimento o meu corpo      

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 

3 

Não gosto das aulas de Educação 

Física quando: 

1 2 3 4 5 

Não me sinto integrado na turma      

Não simpatizo com o professor      

O professor compara o meu rendimento 

com o de outro colega 

     

Os meus colegas “gozam” com as 

minhas dificuldades 

     

Alguns colegas querem demonstrar que 

são melhores que os outros 

     

Tiro notas baixas      

As minhas dificuldades fazem com que 

eu não pareça bom para o professor 

     

Não consigo realizar bem as atividades      

Não sinto prazer nas atividades 

propostas 

     

Tenho poucas oportunidades de jogar      

Exercito pouco o meu corpo      

Não há tempo para praticar tudo o que 

gostaria. 

     

 


