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Resumo 

Este relatório de estágio tem como principal finalidade uma reflexão 

profunda sobre os passos dados ao longo do ano de Estágio Profissional, no 

Agrupamento de Escolas Abel Salazar em S. Mamede de Infesta. O núcleo de 

estágio foi composto por 3 estagiários, sendo atribuído a cada um destes uma 

turma do 12º ano. Este processo foi tutelado pela Professora Cooperante, em 

colaboração com uma professora da FADEUP, denominada de Professora 

Orientadora. 

O documento está dividido em cinco capítulos: Capítulo I – Introdução; 

capítulo II – dimensão pessoal, que constitui uma reflexão acerca do meu 

percurso de vida até ao momento, tanto a nível desportivo, académico e 

pessoal, além das expectativas/receios iniciais em relação ao ano em causa; 

capítulo III – enquadramento da prática profissional, onde faço uma abordagem 

ao contexto legal e institucional do estágio, da escola e da turma à qual lecionei 

durante este ano; capítulo IV – realização da prática profissional, de carácter 

mais prático, no qual desenvolvo uma reflexão aprofundada acerca do 

planeamento inerente e da ação propriamente dita, das dificuldades sentidas e 

do enquadramento teórico sobre a Motivação, concluindo assim com a 

metodologia e o projeto de investigação realizado; capítulo V – conclusão, 

capítulo que apresenta as reflexões finais acerca do trabalho, importantes na 

minha formação tanto pessoal como profissional, ao longo deste estágio. 

O projeto de investigação teve como objetivo identificar as principais 

tendências de motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de Educação Física, 

numa amostra de 20 alunos (14♀ e 6♂) com idades compreendidas entre os 17 

e os 20 anos de idade (18,0±0,9). Tendo sido adaptado o questionário 

elaborado por Kobal (1996) sobre a motivação intrínseca e extrínseca.  

Palavras – Chave: ESTÁGIO PROFISSONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

MOTIVAÇÃO ÍNTRINSECA; MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA. 
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Abstract 

This internship report´s main purpose is a deep reflection on all the steps 

taken during the year of Professional Training, in Schools Grouping Abel 

Salazar in S. Mamede de Infesta. The training group was composed of three 

interns, being assigned a 12th grade class to each. This process was tutored by 

the Cooperating Teacher in collaboration with with a FADEUP Professor, 

referred as Guiding Professor.  

The document is divided into five chapters: Chapter I - Introduction, 

Chapter II - Personal Dimension, which will be a reflection on my life journey so 

far, in a sporting, academic and personal level, beyond expectations/ initial 

fears for the year question. Chapter III – Framework of professional practice, 

where I make an approach to the legal and institutional context of the internship, 

the school and the class to which I taught during this year. Chapter IV - 

Realization of professional practice, of a more practical nature, in which I 

develop an in-depth reflection on the planning inherent and action itself, the 

difficulties and the theoretical framework about Motivation, thus concluding the 

methodology and research project conducted. Chapter V – Conclusion, chapter 

that presents the final reflections about this work, important in my development 

both personally and professionally, throughout this professional training. 

The research project aimed to identify the main trends of intrinsic and 

extrinsic motivation in physical education classes, in a sample of 20 students ( 

14 ♀ and 6 ♂ ) aged between 17 and 20 years of age ( 18.0 ± 0.9). It was 

adapted the questionnaire developed by Kobal (1996) about intrinsic and 

extrinsic motivation.  

 

Key Words: PROFESSIONAL TRAINING; PHYSICAL EDUCATION; 

INTRINSIC MOTIVATION; EXTRINSIC MOTIVATION 

 

http://pt.pons.eu/ingles-portugues/tutored
http://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/realization.html
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I. Introdução 

Este documento reflete sobre a minha ação neste Estágio Profissional, 

que está inserido no âmbito da disciplina de Estágio Profissional integrada no 

plano de estudos do 2º Ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). 

O Estágio Profissional foi realizado na Escola Secundária Abel Salazar, 

integrada no Agrupamento de Escolas Abel Salazar situada no concelho de 

Matosinhos. O núcleo de estágio era constituído por 3 estagiários cada um com 

uma turma do 12º ano de escolaridade. Neste percurso de aprendizagem fui 

acompanhada pela Professora Cooperante da escola e pela Professora 

Orientadora da FADEUP. 

Ansiava por este ano de experiência no mundo real dos Professores de 

Educação Física, esperava aprender muito, crescer e começar um percurso a 

ser construído ao longo da minha vida. Tinha também consciência que ia errar, 

as dificuldades viriam ao de cima e a solução passava por ultrapassar as 

mesmas e torna-las também em conhecimento.  

O presente documento encontra-se organizado em 5 capítulos: Capítulo 

I – Introdução; Capítulo II – dimensão pessoal, Capítulo III – enquadramento da 

prática profissional, Capítulo IV – realização da prática profissional, Capítulo V 

– conclusão.  

No primeiro capítulo a introdução, no capítulo II, onde será retratada 

uma reflexão acerca do meu percurso de vida até ao momento, tanto a nível 

desportivo, académico e pessoal, além das expectativas/receios em relação ao 

presente ano. No capítulo III será realizada uma abordagem ao contexto legal e 

institucional do estágio, da escola e da turma à qual lecionei durante este ano. 

O capítulo IV de carácter mais prático, vai ser desenvolvida uma reflexão 

aprofundada acerca do planeamento, planeamento esse, importante para um 

ensino programado e organizado com princípio, meio e fim. Uma reflexão da 
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ação propriamente dita, das dificuldades sentidas e do enquadramento teórico 

sobre a Motivação. 

A escolha do tema do projeto de investigação está relacionada com as 

dificuldades encontradas durante o Estágio Profissional; os alunos mostravam-

se apáticos perante as tarefas da aula, chegavam atrasados, entre outros 

comportamentos. A falta de motivação, evidenciada por muitos dos alunos, 

revelou ser um importante constrangimento ao empenho e ao sucesso do 

processo de ensino aprendizagem. Assim, recorri a várias estratégias que nem 

sempre foram bem-sucedidas, pelo que se impunha entender a origem do 

problema para atuar de forma mais adequada. Decorrente deste problema, 

desenvolvi um projeto de investigação com o objetivo identificar as principais 

tendências de motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de Educação Física; 

a amostra foi constituída por 20 alunos (14♀ e 6♂) com idades compreendidas 

entre os 17 e os 20 anos de idade (18,0±0,9). Tendo em conta os propósitos do 

trabalho adaptou-se o questionário elaborado por Kobal (1996) sobre a 

motivação intrínseca e extrínseca. 

Por último, no capítulo V serão apresentadas as principais conclusões e 

reflexões finais deste Estágio Profissional, importante na minha formação tanto 

pessoal como profissional. 
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1.  Reflexão Autobiográfica 

Neste capítulo realizarei um breve resumo das vivências passadas ao 

longo da minha vida.  

Nasci em Vila Nova de Gaia, no dia 15 de Julho de 1990 e, ao longo dos 

meus 22 anos de vida, o desporto esteve presente. Comecei por praticar 

natação com 5 anos na pré-primária; após este ano não foi possível continuar 

pois a piscina era um pouco longe da minha residência. Contudo, o “bichinho” 

pela natação manteve-se e sonhava em tornar-me nadadora de competição. 

Como não foi possível praticar esta modalidade, acabei por iniciar a prática 

federada em andebol aos 7 anos de idade. Em simultâneo com o andebol, 

pratiquei também karaté durante cerca de 2 anos. Aos 10 anos fiz uma 

interrupção na prática do andebol e, durante um ano, tive a oportunidade de 

experienciar vários desportos, tais como o futsal, o voleibol e o andebol à volta 

do círculo, através dos Jogos Juvenis de Gaia. Foram experiências muito 

curtas mas que contribuíram para a minha cultura desportiva. Após este ano, 

reiniciei a prática do andebol no Clube Futebol de Perosinho e, aos 16 anos, 

mudei para o Clube Jovem Almeida Garrett, onde permaneci apenas um ano, 

tendo subsequentemente interrompido esta prática durante 2 anos por motivo 

de lesão.  

Habitualmente nas férias da páscoa, o clube onde eu praticava andebol 

realizava as férias desportivas, pelo que durante dois anos, fui monitora nestes 

campos e sentia uma enorme satisfação em ajudar/ensinar as crianças a jogar 

andebol. Recordo-me, com particular entusiasmo e satisfação, da evolução 

verificada em alguns dos participantes, num espaço tão curto de tempo, e do 

entusiasmo que estes revelavam pela modalidade e pelas atividades que 

propunha.  

Um marco importante na minha vida escolar foram as aulas de 

Educação Física (EF). Estas eram, sem dúvida, as minhas preferidas e sentia-

me realizada por conseguir realizar as tarefas propostas nas diversas 

modalidades sem grandes dificuldades. O meu professor de EF, Professor 
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Alexandre Afonso, teve um papel muito significativo na minha vida escola 

porque entusiasmou-me pela disciplina, pelo desporto e incutiu-me a vontade 

de querer ser Professora de EF. Desde o meu 6º ano que não tinha dúvidas 

acerca da profissão que gostaria de ter. Quando me questionavam “o que é 

que queres ser quando fores grande?” eu respondia sempre “quero ser 

professora de EF”. Assim sendo, no final do meu 9º ano escolhi envergar pelo 

Curso Tecnológico de Desporto na Escola Secundária Dr. Manuel Laranjeira 

em Espinho, onde vivenciei algumas experiências que considero importantes, 

tais como o estágio profissional realizado na Associação Académica de 

Espinho, na modalidade ginástica rítmica, a organização de um torneio 

internacional de ginástica rítmica e de um mundial de voleibol de praia. 

Chegou então a altura de concorrer à Universidade e ingressei no 

Instituto Superior da Maia, licenciando-me em Educação Física e Desporto com 

uma média de 14 valores. Após a conclusão da licenciatura, candidatei-me ao 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário e 

ao Mestrado Desporto para Crianças e Jovens na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto. Tendo sido aceite em ambos os mestrados, optei pelo 

Mestrado em Ensino, pelo simples facto de gostar de ensinar, que sempre foi o 

meu desejo.  

No segundo ano de Mestrado, escolhi realizar o Estágio Profissional 

(EP) no Agrupamento de Escolas Abel Salazar, devido à proximidade da 

faculdade, boas referências dadas por colegas e pelo facto do andebol estar 

presente na cultura desportiva de muitos alunos da escola. 

Atualmente pratico andebol no Clube de Andebol de Leça da Palmeira, 

na 1ª divisão do campeonato nacional. Da minha experiência no andebol 

retenho algumas recordações, vivências, títulos, entre outros, mas acima de 

tudo reconheço o seu importante contributo para a minha formação como 

pessoa. Realço, por exemplo, o papel do andebol na minha aprendizagem de 

como lidar com os erros, com o sucesso versus insucesso, a necessidade de 

respeitar as decisões dos outros e a importância da cooperação para atingir 
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objetivos pessoais e coletivos, entre outros valores. A nível profissional sou 

treinadora adjunta da seleção regional de andebol do porto. 
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2. Expectativas em relação ao Estágio Profissional 

Ao iniciar o Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, o que mais ansiava era o ano de estágio. A curiosidade de sentir 

o ser professora num contexto real era o mais desejado, ou seja, transitar do 

papel de aluna para o de professora. Chegou o mês de Agosto e já sentia um 

nervoso miudinho sem ter a completa consciência do ano que me aguardava. 

Desejava muito aprender, consolidar o conhecimento que fui adquirindo nos 

anos transatos e aprender novos.  

Segundo Matos (2012 b), o EP é uma prática de ensino supervisionada 

que visa a integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada. Consiste numa grande oportunidade de aprendizagem através de 

ações, decisões, erros e também a convivência com outros professores mais 

experientes da escola. Este ano pressupõe a consolidação e operacionalização 

dos conhecimentos adquiridos ao longo de 4 anos de ensino e a aquisição de 

novos conhecimentos e competências. 

 O primeiro grande desafio que antecipava decorria do facto de me ter 

sido atribuída uma turma do 12º ano, cujas idades dos alunos são na verdade 

muito próximas da minha. Assim, questionava-me se dadas as circunstâncias 

os alunos me iriam respeitar, se iria ter problemas de controlo da turma, se eles 

iriam confiar nos meus conhecimentos e competências. Por outro lado, tinha 

algumas reservas quanto ao facto de ser professora estagiária, e se isso iria 

condicionar a forma como os alunos me viam.  

Ao longo deste estágio esperava adquirir conhecimentos tanto ao nível 

da preparação de aulas, como ao nível do próprio funcionamento destas, obter 

qualidade de instrução, controlo da turma e motivar os alunos para as 

modalidades com menos adesão por parte destes. Tinha como objetivo 

desenvolver competências para lidar com as situações imprevistas que 

obrigassem à reformulação/reajustamento das atividades planeadas para a 

aula. Em concreto, esperar aprender a modificar no momento os planos de 

aula, alterar os procedimentos organizacionais e a própria gestão do tempo 
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previsto caso necessário. Tinha consciência que iria errar, mas esperava acima 

de tudo saber lidar com os erros e transformá-los em conhecimento e 

experiência. 

No decorrer deste ano, foi crucial ter o acompanhamento da Professora 

Cooperante e da Professora Orientadora. A Professora Cooperante é a 

professora que mais acompanha o nosso trabalho diário e daí ser essencial 

nos momentos de dúvida, na prevenção de falhas que poderiam vir a 

acontecer, nas situações menos acertadas, agindo sempre com correção e 

conselhos que me ajudaram a crescer como profissional. Já o papel da 

Professora Orientadora passa mais pela supervisão dos trabalhos, como o 

projeto de formação individual e do relatório de estágio, bem como pela 

observação de um número limitado de aulas. Contudo, é uma pessoa à qual 

podemos sempre recorrer seja para dúvidas ou conselhos. 

Em relação ao meu núcleo de estágio, as expectativas eram as de um 

grupo unido e cooperante. Um grupo que passasse de meros colegas para 

amigos presentes neste ano importante. Estas foram largamente 

correspondidas: funcionamos bem como grupo de trabalho, cooperamos uns 

com os outros, partilhamos experiências, trocamos opiniões e acompanhamos 

a evolução uns dos outros. O apoio deles foi essencial neste ano em que os 

erros foram o principal meio de aprendizagem. 

No âmbito do grupo de EF da Escola Secundária Abel Salazar (ESAS), 

as expectativas consistiam em que me integrassem no grupo como colega, 

conseguindo um bom ambiente de trabalho e também a transmissão de 

experiências. Havia professores mais ligados ao grupo, outros nem tanto. 

Alguns acompanharam as minhas experiências em conversas após as aulas ou 

por privar com a Professora Cooperante. Foram professores importantes pois 

davam opiniões, informações sobre alunos e fizeram-me sentir integrada e 

apoiada, foram pessoas bastante úteis para o meu crescimento durante todo 

este projeto. 
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Considero que foi um ano importante de inúmeras aprendizagens, bons 

momentos, trabalho em equipa e de experiência no mundo profissional, lidando 

com todos os aspetos positivos e negativos inerentes.  
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III. Enquadramento da prática profissional
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1.  Contexto legal 

O EP enquadra-se no segundo ano do 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física dos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, com um total de 48 ECTS.  

Segundo Matos (2012 a), o EP está organizado numa perspetiva 

legislativa a nível estrutural e funcional, de acordo com as orientações legais do 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e do Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro. 

O EP procura a integração na vida profissional de forma crescente e 

orientada, no mundo real, aumentando as competências profissionais que num 

futuro possamos ser críticos e reflexivos sobre o trabalho que desenvolvemos, 

para conseguirmos responder aos desafios e exigências da profissão (Matos, 

2012 b). A autora Matos (2012 a) indica que as competências profissionais 

estão de acordo com o Perfil Geral de Desempenho do Educador e do 

Professor, segundo o Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto. Estas 

competências organizam-se em 4 áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a Comunidade 

IV. Desenvolvimento profissional 

A integração e interligação das várias áreas e domínios no processo de 

formação, são os pontos que o EP pretende atingir, com o objetivo de 

promover vivências que encaminhem desenvolvimento da competência 

profissional pedagógica, didática e científica em conjunto com um desempenho 

crítico e reflexivo. Este ano visa o crescimento no que toca a trabalho em 

equipa, responsabilidade entre outros valores importantes perante a 

comunidade escolar segundo Matos (2012 b). 

Das áreas referidas anteriormente, a primeira denomina-se de 

Organização e Gestão do Ensino da Aprendizagem e abarca a conceção, o 
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planeamento, a realização e a avaliação do ensino, com o objetivo de uma 

intervenção pedagógica no ensino de EF, tendo em foco a educação e 

formação do aluno (Matos, 2012 b).  

A segunda e terceira áreas, nomeadamente a Participação na Escola e 

Relação com a Comunidade, têm como objetivo incluir todas as atividades não 

letivas realizadas ao longo do ano de EP, que tem em vista a integração do 

estagiário na comunidade escolar e que contribuam para um conhecimento do 

meio. Estas atividades devem reforçar o papel do professor do professor de EF 

e promover a cooperação e inovação (Matos, 2012 b). 

Por último, a quarta área designa-se por Desenvolvimento Profissional. 

Esta área engloba todas as experiências importantes para o desenvolvimento 

da competência profissional, da identidade profissional e abertura à inovação 

(Matos, 2012 b). 
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2.  Contexto institucional 

2.1  Caracterização da Escola Secundária Abel Salazar 

A ESAS situa-se em S. Mamede de Infesta no concelho de Matosinhos 

que pertence ao distrito do Porto. Foi inaugurada em 1986, para corresponder 

às necessidades de formação a nível secundário da população. Esta foi 

denominada inicialmente de Escola Secundária de São Mamede de Infesta, em 

29 de Junho de 1995 alterou o nome para Escola Secundária Abel Salazar em 

honra do professor Abel Salazar. Propõe-se ao objetivo de elevar o sucesso 

escolar dos alunos quer dentro da escola quer fora (Salazar, 2010-2013).  

Neste ano letivo de 2012/2013 a ESAS juntou-se ao Agrupamento de 

Escolas Abel Salazar, que é também constituído pela Escola Básica do 1º 

ciclo/Jardim-de-infância Padre Manuel de Castro, Escola Básica do 1º 

ciclo/Jardim-de-infância da Ermida, Escola Básica do 1º ciclo da Igreja Velha, 

Escola Básica do 1º ciclo da Asprela, Escola Básica dos 2º e 3º ciclos Maria 

Manuela de Sá e Escola Secundária Abel Salazar. Este agrupamento é 

frequentado por 2162 alunos, emprega 211 professores e é administrado por 

uma Comissão Administrativa Provisória ("Folha informativa," 2012).  

Perto do final do ano letivo abriu concurso para diretor do Agrupamento; 

existiram apenas dois candidatos, o que pertencia à Comissão Administrativa 

Provisória e o diretor da ESAS no ano letivo transato ("Concurso para Diretor 

do Agrupamento de Escolas Abel Salazar," 2013). 
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Distribuição de turmas - Ano letivo 2012/2013 

3º Ciclo 

7º Ano 4 Turmas  

8º Ano 4 Turmas  

9º Ano 5 Turmas  

Ensino 

Secundário 

10º Ano 4 Turmas  

11º Ano 5 Turmas  

12º Ano 5 Turmas  

Ensino 

Secundário 

Profissional 

10º Ano 2 Turmas 
1 Técnico de Análises Laboratoriais 

1 Técnico de Turismo 

11º Ano 2 Turmas 
1 Técnico de Análises Laboratoriais 

1 Animador Sociocultural 

12º Ano 3 Turmas 

1 Técnico de Análises Laboratoriais 

1 Animador Sociocultural 

1 Técnico de Turismo 

Quadro 1 - Distribuição de turmas ESAS - Ano letivo 2012/2013 ("Folha 

informativa," 2012) 

A ESAS é composta por 3 edifícios, um pavilhão desportivo e espaço 

exterior para a prática de EF. Um dos blocos não tem salas de aula mas é 

constituído por espaços essenciais para o funcionamento da escola, tais como 

biblioteca, órgãos administrativos, cantina, bar, reprografia, sala de estudo, 

gabinetes de atendimento aos pais e outros espaços livres para os alunos 

permanecerem. Os outros dois blocos possuem salas de aulas, sala de 

professores e laboratórios.  

O agrupamento propõe-se a contribuir para o sucesso educativo de 

todos os alunos, promovendo a cultura e responsabilidade; Sensibilizar a 

Comunidade Educativa para uma participação ativa no processo educativo; 

Garantir um conjunto de indicadores de desempenho que referenciem opções 

estratégicas em vários domínios para o funcionamento do agrupamento 

("Observatório para a qualidade do sucesso do AESMI," 2011). 
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2.2  Caraterização da turma 

Para realizar o meu EP, foi-me atribuída uma turma do 12º ano do Curso 

de Línguas e Humanidades. A turma era constituída por 20 alunos, sendo 14 

raparigas e 6 rapazes, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. O 

desequilíbrio dos géneros tornou-a numa turma bastante heterogénea não só 

em competência motora como também na ligação afetiva entre os membros. 

Alguns dos alunos optaram por este curso para obterem uma média 

mais alta, com vista à entrada na faculdade, evitando assim algumas das 

disciplinas onde tinham mais dificuldades. 

Após a avaliação diagnóstico e já com informações da Professora 

Cooperante, apurei que o desempenho motor da turma era satisfatório, contudo 

apresentavam algumas dificuldades. Com base nas fichas de caracterização 

individual (anexo 1) dos alunos da turma, verifiquei que, em 18 alunos que 

preencheram as mesmas, apenas dois nunca praticaram desporto na sua vida 

e quinze já praticaram alguma modalidade (um aluno não respondeu a estas 

questões). Atualmente, quatro praticam desporto e treze não praticam qualquer 

atividade desportiva (um aluno não respondeu a estas questões).  

Para além da turma, na sua generalidade, apresentar desinteresse face 

à disciplina de EF, segundo a Professora Cooperante existiam alguns alunos 

com comportamentos complicados. Realço o caso de uma aluna que veio 

transferida de outra escola, com um registo elevado de faltas às aulas e uma 

personalidade bastante difícil, no sentido de faltas de respeito perante os 

professores, chegando a confrontar os mesmos e conflituosa com os colegas. 

No diário de bordo menciono alguns comportamentos da aluna em causa “Uma 

das tarefas dos estatísticos será realizar um gráfico com os dados, uma aluna 

(…) rejeitou tal tarefa justificando que a aluna com atestado médico é que 

deveria fazer” (aula nº 25/26). Uma outra situação passou-se no final da 

lecionação da modalidade de badmínton; os dois primeiros alunos, de cada 

género, classificados na competição da turma, representariam a mesma no 

evento culminante entre as turmas do núcleo de estágio. Esta aluna faltou à 
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aula, sendo também de avaliação sumativa, contudo veio contestar a seleção 

dos alunos, afirmando que era muito melhor que os mesmos e que ela deveria 

ir ao evento culminante, caso contrário não participaria em mais nenhuma 

atividade, entre outras situações difíceis de lidar. 

Para além desta situação, foram integrados dois novos alunos, também 

estes com um historial de mau comportamento, segundo informações 

fornecidas pelos professores de EF de anos anteriores. 

O papel de trabalhor/estudante foi uma realidade sentida nesta turma; 4 

alunos iniciaram a vida profissional devido a dificuldades económicas das suas 

famílias e também à procura de alguma independência. Por mais que estes 

alunos fizessem um esforço, o cansaço físico era evidente, além de algumas 

situações de indisponibilidade para as atividades extra curriculares, aulas e 

solicitações para sair mais cedo da aula. 

Apesar destes aspetos não tão positivos, os alunos eram afáveis, 

bastante cooperantes e preocupados nas aulas supervisionadas.  
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IV.   Realização da prática profissional
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1.  Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem 

1.1  Planeamento 

Sendo o ano que lecionei o último da escolaridade obrigatória (12º ano) 

e de acordo com o programa, dei continuidade às modalidades lecionadas no 

ano anterior. A diferença residiu nos desportos individuais: no atletismo 

acrescentei o salto em altura, na ginástica a acrobática e a modalidade 

alternativa escolhida pelos alunos foi o bitoque rugby (ver quadro 2). 

Período Matérias Nº de aulas (45’) 

1º 

Condição Física – Força e 

Resistência 
 

Avaliação Diagnóstica Basquetebol 2 

Voleibol  24 

Aptidão Física - Fitnessgram 4 

Futebol 4 

Atletismo 

- Resistência aeróbia 

- Salto em altura 

 

4 

4 

Badmínton 2 

2º 

Condição Física – Velocidade e 

Força  
 

Badmínton (continuação) 6 

Basquetebol 24 

Futebol 2 

Atletismo 

- Corrida de velocidade/ corrida de 

estafetas 

- Lançamento do peso 

 

4 

 

4 

3º Condição Física – Flexibilidade/  
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Alongamentos e Relaxamento 

Torneios inter-turmas  4 

Torneios inter-escolas 4 

Dança 10 

Ginástica 

- Minitrampolim 

- Ginástica acrobática 

 

4 

4 

Bitoque rugby 8 

Quadro 2 – Plano anual 12º ano - Ano letivo 2012/2013 

A maior dificuldade que encontrei foi definir o tempo destinado a cada 

modalidade em conjunto com o roulement dos espaços do pavilhão desportivo. 

Este é dividido em 3 espaços, p1, p2, p3 e cada espaço do pavilhão tem 

prioridade sobre recursos materiais, por exemplo, o p1 tinha prioridade sobre a 

ginástica pela proximidade da arrecadação do material. Desta forma, foi 

necessário definir um calendário anual tendo em conta os espaços e as suas 

prioridades. 

Após esta planificação anual, iniciou-se um planeamento mais específico 

por cada período, em que foram delineados, segundo os conteúdos, os 

objetivos/competências a atingir, as atividades, as estratégias e os 

instrumentos de avaliação. Este planeamento foi o mais exigente, todavia 

importante para estar completamente ciente dos objetivos a atingir pelos 

alunos. 

O Modelo adotado para quase todas as matérias tratou-se do Modelo de 

Educação Desportiva (MED), o que influenciou toda a planificação. Foi 

necessário adequar as unidades didáticas, tendo em conta as fases da época 

desportiva, os conteúdos, a função didática, o papel do professor e do alunos 

(ver anexo 2). Para realçar o modelo, foi importante realizar um manual de 

equipa, de capitão e o desenho da época desportiva para todas as 

modalidades. O desenho da época desportiva continha a caracterização da 

turma, o número de equipas, os papéis que os alunos teriam de desempenhar, 

a divisão do espaço e material de treino, o formato de competição, a duração 
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da época, a estruturação da competição diária, o quadro competitivo, o sistema 

de pontuação, o quadro da unidade de ensino e a unidade didática da 

modalidade. Em suma, um planeamento da unidade como uma época 

desportiva. 

Considero que se tratou de um início de ano trabalhoso, juntamente com 

os Modelos de Estrutura de Conhecimento, que exigiram disponibilidade para 

serem realizados. Foi praticamente voltar a estudar as modalidades e organizar 

segundo o pretendido. “A planificação é o elo de ligação entre as pretensões, 

imanentes ao sistema de ensino e aos programas das respectivas disciplinas, e 

a sua realização prática” (Bento, 2003, p. 15) Como refere o autor, é a ligação 

fundamental que foi muito importante para mim como guia orientadora para 

todas as modalidades a lecionar. Concluindo, a fase do planeamento consistiu 

na fase racional da ação. 

  



26 
 

1.1.1  Modelo de Educação Desportiva 

O MED, segundo Mesquita e Graça (2011), define-se como uma forma 

lúdica que procura proporcionar um contexto desportivo significativo que 

ofereça uma experiência desportiva autêntica para os alunos. Este modelo 

inclui três eixos fundamentais na reforma da EF atual, são eles: a competência 

desportiva, a literacia e o entusiasmo pelo desporto, sendo o objetivo formar a 

pessoa desportivamente competente, desportivamente culta e desportivamente 

entusiasta (Mesquita & Graça, 2011).  

Siedentop (1994) incorporou seis características do desporto 

institucionalizado no MED que têm um significado especial e o tornam diferente 

de todas as outras atividades, sendo estas:   

 Épocas desportivas substituem as unidades didáticas, são longas 

o suficiente para permitir uma experiência significativa. Esta 

época engloba prática, competição e no fim o evento culminante.  

 A filiação tem como objetivo que os alunos formem equipas ou 

clubes e devem manter os membros até ao fim. Esta 

característica promove a participação desportiva e o crescimento 

pessoal, que pode resultar das boas experiências no desporto 

que está intimamente ligado à filiação. Os alunos pertencem à 

mesma equipa mas em termos de atividade desportiva as tarefas 

mudam de dia para dia, por exemplo, como dirigentes, 

jornalistas, árbitros, jogadores, etc.  

 A competição formal define as épocas desportivas. A 

calendarização é fixada antes da competição para que as 

equipas e os membros se preparem adequadamente. Na 

educação física raramente existe competição formal e a falta da 

filiação tende a tornar os jogos menos significativos para os 

alunos.  

 O evento culminante é a natureza do desporto e procura 

descobrir quem é o melhor de uma determinada época. Nas 

aulas de educação física sem o MED como modelo de instrução 
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pode existir o evento culminante, porém o seu significado é 

diminuído por não haver filiação e por falta de um calendário 

formal até ao evento.  

 O registo estatístico é importante para fornecer feedback para os 

indivíduos e para as equipas, ajudando a definir padrões e 

estabelecer metas para os jogadores e as equipas.  

 A festividade pode ser vista, por exemplo, nos Jogos Olímpicos. 

A natureza festiva do desporto aumenta o significado para os 

participantes e acrescenta um elemento social à experiência.  

Quando comecei a desenvolver a planificação anual foi-nos colocado um 

desafio, não só a mim como aos meus colegas de estágio. O desafio foi aplicar 

o MED nas várias modalidades que iriamos lecionar durante o ano: voleibol, 

basquetebol, badmínton e atletismo. Inicialmente, estava definido realizar 

apenas um grande evento culminante com todas as modalidades envolvidas e 

entre as três turmas do núcleo de estágio. Este seria realizado no final do 3º 

período, contudo, e após algumas reflexões, pensamos que sendo o evento no 

final do ano as matérias do 1º e 2º período já estariam lecionadas à bastante 

tempo, portanto o melhor seria no final de cada matéria realizar um evento 

culminante entre as turmas. A equipa vencedora ou os 2 jogadores de cada 

género, no caso do badmínton, representariam a turma nesse mesmo evento. 

O plano foi aplicar o MED logo no início do ano. Primeiramente realizei a 

avaliação diagnóstico das duas modalidades com unidades didáticas mais 

extensas, neste caso o voleibol e o basquetebol. Esta avaliação era muito mais 

que conhecer os alunos a nível motor da modalidade, era tentar traçar um perfil 

motor a nível geral e conhecer um pouco da personalidade deles. Este 

procedimento foi essencial para a construção das equipas que se manteriam 

do início ao final do ano letivo. 

 A avaliação diagnóstico estava feita, as três equipas definidas e iniciei a 

instrução do MED com a modalidade voleibol. A maioria dos alunos já tinha 

vivenciado o modelo no ano anterior e mostraram algum entusiasmo, no 

entanto, ocorreram alguns contratempos. Passando à prática em si, os alunos 
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não estavam muito recetivos. Os treinadores e capitães não cumpriam com as 

suas funções, não funcionavam em equipa e, para complicar a situação, 

tratava-se da minha fase inicial. Pouco conhecia dos alunos e o controlo da 

turma ainda não estava assegurado. Era certo que não estava a funcionar e 

tudo junto só resultava em desmotivação de todas as partes e pouca evolução. 

No meu diário de bordo refiro, numa das primeiras aulas da fase de 

competição, que “os treinadores não desempenharam as funções definidas, 

não colocaram os seus atletas nos lugares pré definidos no manual de equipa 

(…) O blog de turma seria uma ferramenta bastante útil para a comunicação 

com a turma, contudo os alunos não consultam os documentos que seriam 

uma mais-valia para eles e para o funcionamento da aula” (aula nº 35/36). 

Comecei a pensar que, talvez, o melhor seria terminar com o MED, pois este 

não estava a resultar, ideia partilhada pela Professora Cooperante.  

As minhas expectativas para a prestação dos meus alunos no evento 

culminante, não eram as mais altas. Eu observava as aulas dos meus colegas 

de estágio e certo era que os alunos deles pareciam bem mais competentes 

que os meus. Todavia, surpreendentemente, passaram de apáticos para 

entusiastas e ainda fizeram uma boa prestação. Após este comportamento 

resolvi dar uma nova oportunidade e o badmínton seria decisivo.  

A unidade didática de badmínton correu melhor do que esperava, não foi 

muito extensa, a fase de competição também foi curta, o que não envolveu 

muito a participação dos treinadores e capitães. Por ser uma modalidade 

individual, na fase de treino as equipas treinavam entre si, mantendo-se da 

responsabilidade do treinador orientar os treinos dos elementos da sua equipa. 

Na fase de competição a pontuação de cada aluno contribuía para a sua 

equipa, sendo que podiam jogar contra elementos da sua própria equipa. Para 

mim, esta foi a unidade que melhor correu a nível da evolução e do empenho 

dos alunos.  

No atletismo o MED não foi aplicado da mesma forma que nas unidades 

didáticas mais extensas. As 4 disciplinas lecionadas no atletismo tiveram entre 

2 e 4 aulas de 90 minutos; salto em altura e corrida de resistência foram 
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lecionados em 2 aulas de 90 minutos cada; corrida de velocidade/corrida de 

estafetas e lançamento do peso ao longo de 4 aulas de 90 minutos. A fase de 

instrução era muito curta e não podia abdicar da mesma em função da 

competição. Ainda assim, durante as aulas procurei realizar alguns exercícios 

com atribuição de pontos para as equipas para que a competição não ficasse 

totalmente fora da unidade. Na avaliação sumativa os alunos obtinham um 

tempo, uma distância ou uma altura e cada intervalo de tempo, distância ou 

altura correspondia a uma pontuação. O resultado de cada aluno contribuía 

para a pontuação total da sua equipa e, no final do ano, saberíamos a equipa 

que venceu mais épocas desportivas no MED.  

No dia 23 Janeiro de 2013 estive presente numa ação de formação, na 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco, cujo tema era titulado “O Modelo de 

Educação Desportiva: Conceção, Aplicação e Fragilidades” e em que o preletor 

foi o Professor Rui Araújo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Após esta ação de formação resolvi aplicar uma estratégia referida. Com a falta 

de cumprimento de algumas regras e festividade, optei por construir um quadro 

que continha vários itens: a pontualidade, o equipamento, a mascote, os planos 

de treino, a festividade e o cumprimento no início e final do jogo. A equipa que 

cumprisse um dos itens teria mais um ponto, se um elemento falhasse toda a 

equipa sofria a consequência de lhe ser retirado um ponto. De facto, com este 

quadro consegui que cumprissem com alguns pontos importantes no MED. 

Sendo por obrigação ou não, os alunos começaram a funcionar mais como 

equipa. 

A organização dos eventos culminantes foi ótima para ter mais atenção 

a determinados pormenores. Era necessário conjugar os horários das três 

turmas e da disponibilidade do pavilhão desportivo, requisitar os aparelhos de 

som, fazer convites à direção e aos professores das turmas, realizar um 

calendário de jogos e quadros de pontuação. A organização do terreno de jogo, 

do material e do local da arbitragem foram importantes para uma boa logística. 

Selecionar os alunos para executar tal tarefa era determinante, em particular 

nos momentos em que a competição se tornava mais acesa, o que complicava 
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a gestão dos alunos. Integrar os alunos com atestado médico foi uma das 

preocupações na atribuição de tarefas como, por exemplo, jornalistas e 

fotógrafos. No primeiro evento, de voleibol, falharam alguns pormenores: a 

colocação dos árbitros de modo a ficarem visíveis para o público; o controlo do 

tempo de aquecimento das equipas; e a colocação da mesa de convívio. 

Foram pequenos eventos que se tornaram importantes para alargar a visão 

como organizadora de atividades e tomar atenção a pequenos detalhes 

fundamentais para uma melhor organização. 

 Neste modelo o papel do professor passa também por diferentes fases, 

a fase da instrução e a fase da supervisão. Sem dúvida que fui mais 

interventiva na fase inicial, a de instrução propriamente dita. A organização da 

aula, a instrução, a construção de exercícios para um bom desenvolvimento 

dos alunos e os feedbacks de correção para uma boa preparação da próxima 

fase. Na fase em que os alunos estavam em competição, o meu papel passou 

por assegurar a organização da aula e essencialmente observar e corrigir. 

Embora esta não seja a fase mais focada na lecionação de conteúdos, é uma 

etapa em que a aprendizagem é contínua, em que os alunos aplicam o que 

exercitaram e vivenciam as diversas situações impostas pelo jogo. Nesta fase 

encontrava-me mais disponível para observar, detetar erros e corrigir os 

mesmos. Concluindo, em todo o processo é importante a intervenção do 

professor, pois a aprendizagem é contínua e só será uma boa aprendizagem 

se for executada corretamente.  
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1.1.2  Unidades Didáticas 

Segundo Bento (2003), as unidades didáticas são fundamentais no 

processo pedagógico e patenteiam as etapas claras e bem distintas de ensino 

e aprendizagem. Estas unidades são planificadas pelo professor no processo 

de organização da matéria e servem de base para a planificação das aulas. 

Planificar uma unidade didática, tendo como linha orientadora o ano 

transato, não foi a tarefa mais complicada. O planeamento consistiu em dar 

continuidade ao trabalho já desenvolvido e, como o ano em questão era o 12º, 

a maioria das matérias já estavam avançadas. Quando menciono avançadas 

refiro-me, por exemplo, à forma de jogo formal 6x6 em voleibol e 5x5 em 

basquetebol.   

As dúvidas iniciaram logo com salto em altura: primeiro, tratava-se de 

uma modalidade com a qual não me sentia à vontade; segundo, e o mais 

complicado, prendia-se com o tempo da unidade, que consistiam em duas 

aulas de 90 minutos. Tal como as outras disciplinas de atletismo, ginástica e 

bitoque rugby as unidades foram bastante curtas, o que implicou não realizar 

avaliação diagnóstica. Foram unidades planeadas selecionando poucos 

conteúdos e procurando boas vivências aos alunos. 

A unidade didática de dança foi igualmente planeada sem avaliação 

diagnóstico, pois tinha referência da Professora Cooperante sobre o ano 

transato. No início da unidade também teria de rever os conteúdos, uma vez 

que a dança é, por norma, uma atividade esquecida por alguns professores e 

alunos. 

As unidades didáticas de basquetebol, voleibol, badmínton e atletismo 

foram elaboradas segundo as fases da época desportiva do MED. Estas fases 

dividiam-se em estruturação da época, pré-época e fase de competição: a 

estruturação equivaleu à avaliação diagnóstica, a pré-época constituiu o 

período em que se lecionaram os conteúdos e, por fim, a competição em que 

as equipas competiam entre si.  
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Durante a elaboração das unidades didáticas, as dificuldades dividiam-

se entre a conjugação do tempo para a unidade e do tempo necessário de 

exercitação das diversas habilidades técnicas e táticas. A quantidade de 

conteúdos e o tempo para exercita-los era uma luta constante. Por exemplo, na 

unidade de voleibol a fase de lecionação de conteúdos foi composta por 4 

aulas de 90 minutos. A nuvem negra passou quando efetivamente avancei para 

os planos de aulas, procurei aquecimentos rotineiros com elementos técnicos e 

exercícios compostos por várias habilidades, este tipo de aquecimento foi 

importante para adquirir mais tempo na fase fundamental da aula e os alunos 

acabavam por exercitar os elementos técnicos da modalidade. 

Visto que as unidades didáticas foram um guia fundamental durante o 

ano, penso ser essencial que se planeie a sequência de conteúdos para que 

haja uma linha de orientadora e de evolução no processo ensino-

aprendizagem.  
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1.2 Realização 

1.2.1 O início 

O primeiro dia de aulas aproximava-se e a ansiedade aumentava em 

conjunto com o nervosismo. As dúvidas surgiam a toda a hora, será que me 

vão receber bem (?); será que me vão respeitar (?); qual a impressão com que 

iriam ficar (?). No dia da apresentação à turma o nervosismo era visível na 

minha voz. Foi uma situação incontrolável mas, penso ter ultrapassado a 

dificuldade e fiquei com uma boa sensação – sensação de dever cumprido.  

O ano de estágio tem como objetivo a aplicação e a aquisição de novos 

conhecimentos, contudo receava não conseguir colocar em prática o que sabia 

e receava também o confronto com as matérias que estava menos à vontade. 

O início do ano tornou-se realmente complicado, era um turbilhão de tarefas e 

de sentimentos. Tinha muitas dúvidas e sabia que muito havia para aprender.  

Os planos de aula foram inicialmente uma pequena dificuldade, 

primeiramente na definição da sua estrutura e posteriormente na escolha de 

exercícios, ainda que sob a orientação da Professora Cooperante. Não raras 

vezes a escolha de exercícios fazia todo o sentido no papel, mas na prática 

não funcionava. No meu diário de bordo escrevia a este propósito: “Como referi 

senti dificuldade na construção do plano de aula, tinha em mente exercícios em 

que a qualidade prática seria melhor mas implicava que muitos alunos ficassem 

em espera” (aula nº 9 e 10). A solução passou pela simples imaginação do 

exercício em prática. 

Ao começar a planear as aulas apercebi-me de que talvez não estava 

suficientemente bem preparada para lecionar alguns conteúdos. Por exemplo, 

quando estava a lecionar voleibol os exercícios que eu tinha na minha base de 

conhecimento eram realmente redutores para o nível de jogo que os alunos já 

evidenciavam. Mas não só no voleibol ocorreram dificuldades, o atletismo 

também foi uma das matérias em que tive algumas dificuldades e daí ter 

sentido que existia muito a aprender. Contudo, os meus colegas de estágio, 
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colegas de faculdade e a Professora Cooperante muito contribuíram para que 

fosse capaz de ultrapassar esta dificuldade. 

Também no atletismo as dificuldades foram evidentes. Não pela base de 

exercícios, pois a sebenta da didática de atletismo foi um ótimo meio de estudo 

e de ajuda no planeamento das aulas. O que falhou na preparação das 

primeiras aulas, de que o salto em altura é um bom exemplo, foi a manutenção 

do empenhamento e densidade motora. Tornou-se complicado gerir os vários 

grupos por onde os alunos estavam distribuídos, sendo necessário que os 

exercícios fossem mais curtos, pois tornavam-se cansativos e o trabalho 

autónomo dos alunos ficava comprometido. Outra das dificuldades era a falta 

de exercitação do olho clínico, o conseguir observar os movimentos e emitir 

correções. Nada como a experiência para o treino e para aprender. 

Tal como referi anteriormente, para mim tornou-se complicado conseguir 

que os alunos trabalhassem autonomamente quando estavam divididos em 

grupos. Esta dificuldade estava relacionada com o controlo da turma que foi 

uma das batalhas a travar no início do ano. Os alunos, que pelas suas 

características de adolescente já procuravam diversões como saídas à noite e 

alguma independência económica (aspeto referido na caracterização da 

turma), levaram-me a procurar uma forma de negociação que fosse eficaz e 

que eles entendessem como justa. Eu não pretendia ter uma abordagem 

ditadora com eles, mas também não queria ser demasiado permissiva. Certo é 

que não conseguia trazer os alunos para as aulas, talvez pela minha falta de 

experiência e pela minha identidade profissional ainda em construção. Os 

alunos tentavam impor as suas ideias e eu entendia como se quisessem 

colocar a minha autoridade em causa. Eu não sabia como atuar e sentia que, 

mesmo que tentasse impor com autoridade, não resultava. Assim, tentei 

aproximar-me dos alunos fora do tempo de aula. Procurei falar com a maioria, 

conhece-los como pessoas e não no papel de aluno. Após esta aproximação 

senti os alunos mais chegados, mais fáceis de moldar durante as aulas, 

chegando mesmo a fazer um esforço para contribuir para o meu processo de 

aprendizagem.  



35 
 

Sem controlo da turma e sem experiência, tornava-se complicado 

conseguir gerir todas as situações de aula: a organização dos exercícios, a 

explicação, o controlo da turma, a observação dos alunos, a emissão de 

correções e, ao mesmo tempo, estar a preparar quer física quer mentalmente o 

próximo exercício. Tratava-se de um processo bastante complexo e que muitas 

vezes falhou. Logo nas primeiras aulas acontecia constantemente ficar a 

observar, corrigir e esquecer-me completamente de preparar o exercício 

seguinte. Esta falha tinha como consequência uma grande quebra entre 

exercícios e o tempo planeado para cada exercício acabava comprometido. 

Com a o passar do tempo, a minha evolução neste campo foi notória 

conseguindo-me organizar melhor.  

A falta de interesse dos alunos pelas aulas fez com que adotasse uma 

nova abordagem durante a fase de instrução do MED no voleibol. Mas não só o 

fator que referi anteriormente fez com que rumasse a esta estratégia. Por 

exemplo, eu observava que durante as aulas, em situação de jogo formal, os 

alunos com mais dificuldades camuflavam-se nos alunos ditos mais fortes. 

Como tal organizei uma aula dividida em dois níveis: alunos com mais 

dificuldades e alunos com menos dificuldades. O objetivo desta aula consistia 

em criar mais oportunidade de exercitação, tomada de decisão e evolução de 

todos os alunos. Os resultados foram bastante positivos no grupo mais forte, 

contudo, o grupo menos evoluído protestou muito e estava desmotivado. A 

desmotivação surgiu principalmente no jogo reduzido 4x4, sentiram-se pouco 

realizados, apesar de no final ser notória a progressão dos alunos. Porém, 

decidi não utilizar mais esta organização pela desmotivação apresentada pelos 

alunos, pois penso que seria uma influência mais negativa do que positiva. 

Durante todo o ano a Professora Cooperante mencionou que: “se vocês 

não fizerem feedbacks corretivos no tempo certo os alunos não vão evoluir” e, 

tal como Arends (1995) refere, o feedback corretivo é também importante na 

avaliação pois orienta os alunos da forma como estão a trabalhar, contudo, é 

mais simples fazê-lo em relação a certos tópicos e competências do que a 

outros. O meu panorama era mesmo este. Na fase inicial era complicado emitir 
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feedbacks por toda a envolvência da aula e por ainda estar a tentar lidar com 

as diversas tarefas ao mesmo tempo. Posteriormente, sem dúvida que havia 

conteúdos em cada matéria que me sentia mais à vontade e confiante na 

emissão dos feedbacks corretivos. Em suma, considero essencial que estes 

sejam emitidos assim que os erros sejam detetados. É igualmente importante 

uma boa correção para que não sejam consolidados erros técnicos que, mais 

tarde, serão muito difíceis de corrigir dado o pouco tempo destinado às 

unidades didáticas. 
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1.2.2  Instrução e demonstração nas aulas de Educação Física 

A instrução foi um dos aspetos alvo de grande investimento da minha 

parte. No início era pouco clara, uma ou outra vez um pouco extensa e sentia 

que precisava de ser mais objetiva. Preparar-me melhor para as aulas foi uma 

grande ajuda para ultrapassar esta dificuldade e sentir-me melhor na instrução. 

Antes das aulas simulava uma troca de papéis, tentava colocar-me no lugar 

dos alunos e verificava se compreendia o que era pedido para o exercício.  

O que poderia contribuir para o sucesso da instrução dos exercícios era 

a demonstração. Contudo, sentia que em alguns casos ficaria a perder caso 

optasse por este complemento. De facto, a demonstração dos exercícios foi 

uma das minhas grandes dificuldades. Por um lado, tinha a Professora 

Cooperante a estimular a minha exibição, até porque um professor que 

dominasse a tarefa mostraria muito mais confiança e poderia tornar-me num 

modelo a seguir pelos alunos. Porém, não me sentia confiante e o medo de 

errar era superior. Assim, evitei fazer demonstrações incorretas recorrendo a 

alunos que dominavam, com relativo sucesso, a tarefa pretendida ou 

aproveitava os seus erros para os corrigir e explicar o pretendido. De acordo 

com Siedentop (1991) a demonstração deve ser feita o mais próximo possível 

do contexto em que vai ser realizada e procurar garantir uma demonstração 

perfeita. 

Ciente da importância que o impacto do, saber fazer teria no controlo da 

turma, sempre que adequado procurei participar ativamente nas 

demonstrações. Mas, não raras vezes fiquei dividida entre o exemplificar ou 

não, o que por vezes comprometeu a minha instrução. 
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1.2.3 Organização e gestão do tempo de aula 

Segundo Rosado e Ferreira (2011) o sistema de gestão das tarefas 

corresponde a um plano de ação do professor que, para além de ter como 

objetivos a aprendizagem, a boa gestão das regras, das rotinas e da avaliação, 

tem ainda a preocupação com a gestão do tempo, dos espaços, dos materiais 

e dos alunos, procurando assim atingir elevados índices de envolvimento 

através da redução da indisciplina e uso eficaz do tempo. Neste sentido, o 

professor orienta-se no sentido de aumentar o tempo de atividade motora 

específica. 

A aula de EF comparativamente com outras disciplinas, tem o tempo real 

de aula mais reduzido, porque, os alunos têm de se equipar e sair mais cedo 

da aula para tomar banho. Eu programava a aula para 75 minutos, quando na 

realidade a aula era de 90 minutos, tempo este que se tornava curto para a 

quantidade de modalidades e conteúdos.  

A gestão do tempo de aula foi durante todo o ano uma dificuldade, pois a 

gestão ficava comprometida pela falta de organização durante a aula, como já 

referi anteriormente. Este incumprimento do horário proposto para os 

exercícios aconteceu diversas vezes e por diferentes motivos durante o ano 

letivo. Algumas vezes ocorreu por opção, em determinados exercícios e 

consoante a prestação dos alunos era pertinente aumentar o tempo de 

exercitação de um determinado conteúdo. Os atrasos dos alunos para a aula 

também contribuíam muitas vezes para que houvesse ajustes no tempo dos 

exercícios. No diário de bordo menciono esta situação: “(…) os alunos 

chegaram 15 minutos atrasados” (aula nº 23/24), “(…) mais de metade da 

turma chegou atrasada” (aula nº 33/34). A falta do controlo de tempo sucedia 

também por imprevistos, tais como uma explicação do exercício que não teria 

sido tão clara como pretendia ou então a atenção dos alunos não estar focada 

no mesmo ponto que eu. Quando o objetivo do aluno não vai de encontro ao do 

professor torna-se difícil haver evolução. 
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Eu reconhecia que se o meu objetivo fosse obter uma boa gestão de 

tempo, como nas aulas visionadas pelos meus colegas de estágio, conseguiria 

cumprir com o tempo estipulado. Porém, assim sentia que estava mais focada 

em controlar o tempo do que concentrada na aprendizagem dos alunos. Havia 

aulas em que sentia que o ajuste era necessário para a aprendizagem dos 

alunos, momentos como um exercício em que o objetivo era trabalhar o bloco, 

no voleibol, e os alunos estavam a realizar o mesmo com sucesso, assim o 

prelongamento do exercício justificava-se. Neste caso, preferia aumentar um 

pouco o tempo de exercitação já que o momento era oportuno para uma boa 

aprendizagem.  

Uma boa gestão do tempo está intimamente ligada à criação de rotinas. 

Como Rosado e Ferreira (2011, p. 189) referem “(…) as rotinas permitem aos 

praticantes conhecer os procedimentos a adotar na diversidade de situações 

de ensino e treino, aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo 

significativamente os episódios e os tempos de gestão”. No início do ano 

tornou-se complicado conseguir criar rotinas, quer pela confrontação inicial com 

os alunos, quer pelo controlo da turma ainda por dominar e pelo controlo das 

diversas tarefas ao longo da aula. Quando o controlo da turma estava 

assegurado consegui criar algumas rotinas, como a organização dos alunos 

nos aquecimentos, a arrumação do material após o final de um exercício e o 

término da aula.  
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1.2.4  Avaliação dos alunos 

Segundo Arends (1995), o conceito de avaliação refere-se a um grande 

leque de informação recolhida e sintetizada pelos professores sobre os seus 

alunos e as suas salas de aula. Esta informação pode ser recolhida através da 

observação e das trocas verbais que são um modo informal, ou através de 

trabalhos de casa, relatórios escritos e testes que são um modo formal. A 

avaliação é exigente e, como tal “avaliar significa examinar o grau de 

adequação entre um conjunto de informações e um conjunto de critérios 

adequados ao objectivo fixado, para tomar uma decisão" (De Ketele, 1980 cit. 

por Damas e Ketele (1985, p. 13). 

Avaliar não é só atribuir um número aos alunos, existe um trabalho 

anterior, uma avaliação segundo critérios que vão de encontro aos objetivos 

propostos. A observação foi o meio que utilizei nas minhas avaliações e para 

uma boa avaliação é importante saber observar. Trata-se da ferramenta 

essencial para analisar não só a prestação dos alunos, bem como se o ensino 

do professor está a ser eficaz. Como Damas e Ketele (1985, p. 11) referem 

“este processo requer um acto inteligente: no campo perceptivo que se lhe 

oferece, o observador seleciona um pequeno número de informações 

pertinentes entre o largo leque das informações possíveis”. 

No início do ano executei duas importantes avaliações diagnósticas. 

Estas avaliações foram seguidas com o objetivo de traçar um perfil motor dos 

alunos e constituir 3 equipas equilibradas que se manteriam até ao final do ano 

para todas as modalidades em que o MED seria aplicado. A primeira avaliação 

foi respectiva ao voleibol. Era a primeira aula prática, com um pouco de nervos 

à mistura e recordo-me que esta avaliação não correu de todo bem, primeiro 

porque era uma modalidade em que não estava tão à vontade na 

observação/avaliação e, posteriormente, com a organização e o controlo da 

aula tornou-se um pouco complicada. Na segunda avaliação diagnóstica correu 

bastante melhor, apesar de ter sido na aula seguinte à avaliação de voleibol, 

pois estava mais familiarizada com o basquetebol. O facto de a oportunidade 
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de participação no jogo ser maior que no voleibol contribuiu para que esta 

fosse mais rápida. 

A avaliação sumativa não era realizada apenas numa aula, nas 

duas/três aulas finais retirava anotações e na última aula seria apenas uma 

revisão dos dados. Esta avaliação sumativa era mais cuidada, contudo, não foi 

possível realizar em todas as matérias devido ao tempo de duração das 

mesmas. Nestas mesmas senti que era mais viável não deixar para último, 

visto que poderiam surgir imprevistos e várias oportunidades para os alunos.  

 A dificuldade neste tipo de avaliação foi transformar os resultados numa 

quantificação. Posso mesmo afirmar que a atribuição das notas finais aos 

alunos foi uma das tarefas mais difíceis neste EP. Esta questão tornou-se 

particularmente difícil por querer acima de tudo ser justa e neste caso as 

dúvidas existiam sempre. Surgiram dúvidas como: será que a nota é adequada 

ao aluno (?); será que é justo comparar os alunos entre si (?). A comparação 

entre os alunos foi inevitável. No final das notas estarem atribuídas e, 

juntamente com a Professora Cooperante, verificávamos os alunos com as 

mesmas notas, havia sempre uns que se destacavam mais dos outros e 

mereciam uma valorização. No final do 1º período o tempo de reflexão sobre as 

notas foi bastante superior ao do 2º período, e as incertezas referidas 

anteriormente estavam constantemente a surgir. O 3º período era o ponto final 

dos alunos no ensino secundário e, portanto, foi uma tarefa difícil devido à 

influência das notas na média final dos mesmos.  

Termino com uma frase que para mim faz todo o sentido neste tema “é 

particularmente importante ser-se isento quando se avalia e classifica o 

trabalho do aluno” (Arends, 1995, p. 231). 
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1.2.5  Estudo 

1.2.5.1  Resumo 

Este projeto de investigação foi realizado na ESAS e a escolha do tema 

está relacionada com as dificuldades encontradas durante o Estágio 

Profissional; os alunos mostravam-se apáticos perante as tarefas da aula, 

chegavam atrasados, entre outros comportamentos. A falta de motivação, 

evidenciada por muitos dos alunos, revelou ser um importante constrangimento 

ao empenho e ao sucesso do processo de ensino aprendizagem. Assim, recorri 

a várias estratégias que nem sempre foram bem-sucedidas, pelo que se 

impunha entender a origem do problema para atuar de forma mais adequada. 

Decorrente deste problema, desenvolvi um projeto de investigação com o 

objetivo identificar as principais tendências de motivação intrínseca e 

extrínseca nas aulas de Educação Física; a amostra foi constituída por 20 

alunos (14♀ e 6♂) com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos de 

idade (18,0±0,9). Tendo em conta os propósitos do trabalho adaptou-se o 

questionário elaborado por Kobal (1996) sobre a motivação intrínseca e 

extrínseca. 
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1.2.5.2  A desmotivação dos alunos nas aulas de Educação 

Física 

Quando existe interesse e empenho por parte dos alunos o processo 

ensino-aprendizagem torna-se mais fácil. Mas quando o mesmo não acontece 

é difícil prosseguir na matéria, tendo que voltar constantemente a relembrar, 

mudar as estratégias e tentar aprender com o insucesso. Esta desmotivação 

passa também para o lado do professor que, no meu caso, sentia-me perdida 

por não saber como atuar perante esta situação.  

Assim, uma das dificuldades sentidas no estágio, para mim a mais difícil 

de ultrapassar, foi conseguir manter os alunos motivados durante as aulas. No 

final de quase todas as aulas, e na fase inicial de estágio, sentia-me impotente 

por não conseguir trazer os alunos para a aula. Esta situação criava-me um 

sentimento de culpa, de desorientação e de frustração por não saber como 

proceder.  

Os atrasos eram uma constante batalha a travar, grande parte da turma 

chegava tarde às aulas, principalmente no primeiro período. No meu diário de 

bordo são frequentes as referências a este problema, que passo a transcrever: 

 “Novamente a gestão de tempo esteve no centro das dificuldades 

sentidas, os alunos chegaram mais uma vez atrasados à aula” (aula nº 25/26).  

“Novamente, tive problemas com a questão da gestão do tempo, porque 

mais de metade da turma chegou atrasada, desta feita por atritos no intervalo, 

o que condicionou significativamente a avaliação sumativa prevista para esta 

aula” (aula nº 33/34).  

Os constantes atrasos revelaram perturbar expressivamente todo o 

desenrolar da aula, porque obrigaram a constantes reajustes no plano de aula 

e necessariamente implicavam uma redução do tempo de exercitação da aula 

em geral e de determinadas matérias mais avançadas em particular. Como 

refere Lemos (1989, p.31), em relação às queixas mais frequentes no contesto 

educativo “os alunos não se interessam nem participam, têm dificuldade de 
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concentração, são passivos, desmotivados”. Enquadrava-me neste cenário 

desde as primeiras aulas.  

Em termos gerais os alunos tinham um comportamento desinteressado 

da aula, situação mencionada no meu diário de bordo: “…o comportamento dos 

alunos foi completamente apático, não apresentavam motivação para o jogo, 

nem para os treinos” (aula nº 35/36). O tempo necessário para iniciarem um 

qualquer exercício era muito elevado, tal como o desinteresse e utilizavam 

constantemente a desculpa de que não tinham compreendido o exercício. Do 

meu ponto de vista, estas dificuldades de entendimento decorriam de uma 

certa medida da falta de atenção e concentração durante as explicações. Por 

vezes ficava mesmo com a sensação de que os alunos afirmavam que não 

tinham entendido o pretendido para prolongarem a explicação do exercício, 

reduzindo assim o tempo de exercitação. Não obstante, admito que por vezes e 

em especial nas primeiras aulas tinha algumas dificuldades em instruir os 

alunos de forma clara, objetiva e curta. 
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1.2.5.3  Revisão da literatura 

1.2.5.3.1  Motivação e as aulas de Educação Física 

Numa tentativa de definir motivação Richard e Edward (2000) referem 

que a motivação é uma energia interna, uma força que determina todos os 

aspetos do nosso comportamento, a forma como pensamos, sentimos e 

interagimos com os outros. 

A definição de motivação é complexa e, como Arends (1995, p.122) 

refere “a motivação é um conceito bastante abstracto que não é fácil de definir. 

Ela é interior à pessoa e portanto não pode ser observada”. Os autores Walter 

Drew et al. (1989) mencionam que o conceito de motivação está 

completamente ligado ao de atividade, sendo que quando o primeiro é evocado 

o segundo também o é automaticamente.  

Lemos (1989) aponta que a motivação ou desmotivação dos alunos 

constitui uma das principais preocupações dos políticos, dos professores e dos 

pais. Como tal, a investigação na área da motivação e na da educação tem 

procurado reconhecer fatores determinantes do baixo nível de interesse e do 

envolvimento manifestado pelos alunos nos contextos escolares: internos ao 

próprio indivíduo, em que o centro das atenções é a motivação dos alunos e 

fatores da situação cujo foco é o ambiente da sala de aula. O autor (Op. Cit.) 

refere ainda que o interesse neste tipo de estudo está na criação de estratégias 

de intervenção na prática pedagógica dos professores, com o objetivo de 

estimular a motivação dos alunos.  

Segundo Arends (1995), os professores reconhecem que a motivação é 

uma das forças que orientam as ações dos alunos. Já Lemos (1989) refere que 

a motivação é valorizada como determinante para o sucesso escolar. 

Marzinek (2004) alude que os adolescentes procuram através da prática 

da atividade física sobressair perante aos seus colegas. Os alunos que 

apresentam mais dificuldade podem ser excluídos e sentem-se desmotivados 

para as aulas de EF.  
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No estudo elaborado por Marzinek (2004) cujo objetivo consistiu em 

verificar se as aulas de EF estavam a conseguir motivar os alunos da 8ª série 

do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio no Brasil, foi aplicado um 

questionário sobre a motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de EF, 

elaborado por Kobal (1996). A amostra foi composta por 151 alunos da 8ª série 

e 128 alunos da 3ª série com um total de 279 alunos. O autor concluiu que os 

alunos participam nas aulas de EF pela necessidade de obterem boas notas e 

também por esta fazer parte do currículo.  

Kobal (1996) realizou um estudo com o objetivo de identificar as 

tendências de motivação intrínseca e extrínseca nos alunos em aulas de EF, 

verificar a predominância e a relação com o motivo de realização dos mesmos 

alunos. O questionário sobre a motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de 

EF foi elaborado pela autora, que utilizou uma escala de Likert de 5 categorias 

para uma amostra composta por 96 alunos da 7ª e 8ª séries. Os resultados 

revelaram em relação à motivação intrínseca, que os itens com que os alunos 

mais concordaram é que participam nas aulas de EF porque gostam de 

atividades físicas e de aprender novas habilidades. Já em relação à motivação 

extrínseca, a maioria dos alunos afirmou participar nas aulas de EF porque 

esta faz parte do currículo da escola e por estarem com os amigos. 
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1.2.5.3.2  Motivação Intrínseca 

As motivações intrínsecas são expressas pelo desejo de ser eficaz e de 

ter um tipo de comportamento pelo comportamento em si mesmo ("A 

motivação," 1999). A autora Kobal (1996) refere que quando uma atividade 

mantem uma pessoa interessada tanto pela realização como por a realizar 

novamente, então essa pessoa está intrinsecamente motivada. 

 Segundo Richard e Edward (2000) a motivação intrínseca, se for bem 

trabalhada, pode ser decisiva para obter uma boa aprendizagem e, em relação 

ao desporto de alto rendimento, pode significar a conquista de elevado 

desempenho. Quando um aluno está intrinsecamente motivado realiza uma 

determinada atividade simplesmente porque gosta ou pelo desafio proposto, e 

não por obter qualquer tipo de prémio ou recompensa pois a pessoa considera 

que desempenhar a tarefa já é em si uma retribuição. O autor refere ainda que 

a motivação intrínseca surge entre a pessoa e a tarefa, pois esta aparece 

quando a tarefa começa a tornar-se interessante.  

1.2.5.3.3  Motivação Extrínseca 

A motivação extrínseca implica a procura de recompensas externas e é 

incentivada, por exemplo, por recompensas económicas, prémios de 

competição, etc, ("A motivação," 1999). A autora Kobal (1996) menciona que o 

indivíduo que realiza uma determinada tarefa e procura uma recompensa 

exterior à mesma está extrinsecamente motivado, ou seja, o individuo pretende 

obter uma recompensa externa à atividade e não a realiza apenas pela 

vivência da mesma. 

Richard e Edward (2000) explicam que a maior parte das tarefas são 

executadas com vista a atingir um resultado positivo e assim sendo, a 

motivação extrínseca contrasta com a motivação intrínseca. O autor dá um 

exemplo simples e de fácil compreensão do conceito: um aluno que realiza os 

trabalhos de casa apenas porque teme a reação dos pais caso não os realize, 

está extrinsecamente motivado, porque está a realizar a tarefa só porque teme 

a sanção que os pais lhes possam dar.   
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1.2.5.4  Objetivos 

 Identificar as principais tendências de motivação, intrínseca ou 

extrínseca, nos alunos nas aulas de Educação Física, verificando a sua 

predominância. 

  1.2.5.5  Material e Métodos 

1.2.5.3.1  Caracterização da amostra 

A amostra é composta pela totalidade dos alunos do 12º E, turma à qual 

lecionei à disciplina de EF ao longo deste ano de estágio na Escola Secundária 

Abel Salazar. A amostra foi constituída por 20 alunos (14♀ e 6♂) com idades 

compreendidas entre os 17 e os 20 anos de idade (18,0±0,9). 

1.2.5.3.2  Instrumento utilizado 

Para realizar este estudo, utilizei o questionário sobre a motivação 

intrínseca e extrínseca nas aulas de educação física, original da autora Kobal 

(1996). Este questionário encontrava-se em idioma brasileiro e foi adaptado por 

Monteiro (2012) para uma melhor compreensão. A este questionário foram 

acrescentadas questões que entendi pertinentes em face da especificidade dos 

problemas vivenciados nas minhas aulas (ver anexo 1). Para verificar a 

adequação, compreensão e legibilidade das questões apliquei o questionário a 

3 alunos do 12º ano, de uma outra turma. Não tendo sido detetadas quaisquer 

dúvidas ou dificuldades procedi à aplicação do questionário à minha turma. 

Este questionário base era composto por 3 principais questões e 32 

itens. Considerei pertinente acrescentar mais uma questão e mais 13 itens. 

Cada pergunta foi respondida segundo uma escala de Likert com as seguintes 

denominações: 

1 - Se discordas completamente da afirmação. 

2 – Se discorda da afirmação. 

3 – Se está em dúvida em relação à afirmação. 

4 – Se concorda parcialmente com a afirmação. 
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5 – Se concorda totalmente com a afirmação. 

As questões 1, 2 e 3 são referentes a toda a vida de estudante do aluno, 

já a 4ª questão é referente ao ano letivo que estava a decorrer. Após a questão 

principal e os itens que já constavam de base, apresento os itens 

acrescentados no questionário que apliquei, referindo o tipo de motivação. 

1. Participo nas aulas de Educação Física porque: 

- Faz parte do currículo da escola (motivação extrínseca). 

- Gosto do exercício físico (motivação intrínseca). 

- Estou com os meus amigos (motivação extrínseca). 

- As aulas dão-me prazer (motivação intrínseca). 

- Gosto de aprender novas habilidades (motivação intrínseca). 

- Acho importante aumentar o meu conhecimento sobre desporto e outros 

conteúdos (motivação intrínseca). 

- O meu rendimento é melhor do que o dos meus colegas (motivação 

extrínseca). 

- Preciso de tirar boas notas (motivação extrínseca). 

- Sinto-me saudável com as aulas (motivação intrínseca). 

 

2. Eu gosto das aulas de Educação Física quando: 

- Aprendo uma nova habilidade (motivação intrínseca). 

- Esqueço as outras aulas (motivação extrínseca). 

- Me dedico ao máximo à atividade (motivação intrínseca). 

- O professor e/ou meus colegas reconhecem o meu desempenho 

(motivação extrínseca). 

- Compreendo os benefícios das atividades propostas nas aulas 

(motivação intrínseca). 

- As atividades dão-me prazer (motivação intrínseca). 

- Sinto-me integrado no grupo (motivação extrínseca). 

- O que eu aprendo faz-me querer praticar mais (motivação intrínseca). 

- Movimento o meu corpo (motivação intrínseca). 

- As minhas opiniões são aceites (motivação extrínseca). 
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- Faço melhor que os meus colegas (motivação extrínseca). 

 

Itens acrescentados: 

- O professor é autoritário (motivação extrínseca). 

- O professor é flexível e faço o que eu quero na aula (motivação 

extrínseca). 

 

3. Não gosto das aulas de Educação Física quando: 

- Não consigo realizar bem as atividades (motivação intrínseca). 

- Não me sinto integrado no grupo (motivação extrínseca). 

- Não simpatizo com o professor (motivação extrínseca). 

- O professor compara o meu rendimento com o dos outros (motivação 

extrínseca). 

- Não sinto prazer na atividade proposta (motivação intrínseca). 

- Os meus colegas “gozam” com as minhas falhas (motivação extrínseca). 

- Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros 

(motivação extrínseca). 

- Quase não tenho oportunidade de jogar (motivação intrínseca). 

- Tiro nota baixa (motivação extrínseca). 

- As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom para o professor 

(motivação extrínseca). 

- Exercito pouco o meu corpo (motivação intrínseca). 

- Não há tempo para praticar tudo o que gostaria (motivação intrínseca). 

 

Itens acrescentados: 

- O professor não controla a disciplina da turma (motivação extrínseca). 

- O professor não domina a matéria de ensino (motivação extrínseca). 

 

Questão acrescentada, para detetar se a desmotivação estava 

relacionada com alguma modalidade lecionada em específico: 
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4. Modalidades abordadas nas aulas de Educação Física no presente ano 

letivo: 

- Grau de preferência pelo basquetebol. 

- Grau de preferência pelo badmínton. 

- Grau de preferência pelo atletismo. 

- Grau de preferência pelo voleibol. 

- A minha prestação no badmínton. 

- A minha prestação no voleibol. 

- A minha prestação no atletismo. 

- A minha prestação no basquetebol. 

- A minha prestação longo do ano na disciplina. 

 

1.2.5.3.3  Recolha de dados 

O questionário foi aplicado aos 20 alunos da turma do 12º E da ESAS, 

no fim do 2º período. Foi preenchido no pavilhão desportivo após um teste de 

avaliação teórico, sendo referida a finalidade do questionário, o anonimato 

deste e alertada a importância das respostas sinceras e conscientes dado o 

seu propósito. 

1.2.5.3.4  Apresentação e discussão dos resultados 

Dada a extensão do questionário e dos resultados neste trabalho apenas 

se apresenta e discute as respostas às questões que mais significado tem para 

o problema da falta de motivação, por mim percebida nas aulas de EF da turma 

em causa. 
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Quadro 3 – Apresentação dos resultados da questão “Participo nas aulas de EF 
porque…”. 

Legenda: 1 - Se discordas completamente da afirmação, 2 – Se discorda da afirmação, 3 – Se está em 

dúvida em relação à afirmação, 4 – Se concorda parcialmente com a afirmação, 5 – Se concorda 
totalmente com a afirmação, AR – Ausência de resposta. 

 

Em relação à questão se os alunos gostam de exercício físico 80% 

concordaram totalmente, o que me leva a crer que realmente gostam do 

exercício físico. As respostas à questão colocada não revigoraram a ideia que 

tinha, de que os meus alunos não estavam motivados para o exercício físico. 

Talvez a questão seja muito genérica, isto é, os alunos podem gostar apenas 

de um determinado tipo de exercício físico, o que não é necessariamente 

generalizável a todo o tipo de exercício físico ou até modalidades desportivas 

distintas. Também Kobal (1996) verificou que os alunos por ela inquiridos, 47% 

concorda muito e e 38% concorda que gostam de exercício físico. 

Pretendia também aferir o grau de prazer que os alunos atribuem às aulas 

de EF, assumindo que se as aulas recompensam os alunos então estes estão 

intrinsecamente motivados (Richard & Edward, 2000). Como podemos verificar 

no quadro 3, 45% dos inquiridos afirmou que as aulas proporcionam-lhes 

sempre prazer, contudo, 55% responde que nem sempre as aulas lhes 

proporcionam prazer. A heterogeneidade da turma era grande, havia alguns 

alunos com certas dificuldades nas habilidades motoras e, no lado oposto, 

encontrava alunos com bons níveis de capacidade motora. Tenho a plena 

consciência que não consegui realizar uma aula que agradasse a todos, os 

alunos mais avançados pediam objetivos mais elevados que a outra parte (a 
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Faz parte do currículo da escola 1 1 2 8 8 - 

Gosto do exercício físico 0 0 0 4 16 - 

Estou com os meus amigos 0 0 3 5 12 - 

As aulas dão-me prazer 0 0 3 8 9 - 

Gosto de aprender novas habilidades 0 0 1 5 14 - 

Acho importante aumentar o meu 

conhecimento sobre desporto e outros 

conteúdos 

0 0 0 8 11 1 

O meu rendimento é melhor do que o dos 

meus colegas 
9 4 2 4 1 - 

Preciso de tirar boas notas 1 0 4 3 11 1 

Sinto-me saudável com as aulas 0 0 1 5 13 1 
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sua maioria) não conseguiria alcançar. Na minha perspetiva, os alunos com 

menos dificuldades nas habilidades motoras não sentiam tanto prazer nas 

aulas como os restantes. 

A vontade de aprender novas habilidades estava presente na turma e 

70% concordaram totalmente que sentem essa vontade. Um dos contributos 

para este resultado poderá ser o facto dos alunos no início do ano optarem por 

uma modalidade alternativa à sua escolha, à qual escolheram o bitoque rugby. 

O entusiasmo pela modalidade foi evidente, ao ponto dos alunos não quererem 

terminar a aula e, assim que houve oportunidade de eles optarem por uma 

atividade livre para a aula, eles escolheram o bitoque rugby. Consegui motivar 

a turma, inclusive algumas alunas que, regra geral, não se empenhavam nas 

diversas atividades propostas anteriormente. Na minha perspetiva, os alunos 

estavam a precisar realmente de aprender novas modalidades, pois as que dei 

continuidade já estavam a ser desenvolvidas desde do 10º ano, sem referir os 

anos transatos. Recordo-me que, no início do ano, quando apresentei o 

programa os alunos referiram a seguinte frase: “outra vez as mesmas 

modalidades!”, era um sinal que eles precisavam de inovação mas não foi 

possível devido ao programa estipulado. Comparando com o estudo de Kobal 

(1996) os resultados vão ao encontro aos que obtive, os alunos responderam, 

na sua maioria (28% concordaram muito e 34% concordaram), afirmamente à 

questão. 

Os alunos faziam alguma pressão em relação às notas, referindo que 

eram importantes para as suas médias e para concorrer ao ensino superior. A 

necessidade de obter boas notas esteve sempre presente neste ano letivo, 

podemos verificar no quadro 3 que 55% dos alunos concordaram totalmente 

sobre esta questão. 
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Quadro 4 - Apresentação dos resultados da questão “Eu gosto das aulas de 
Educação Física quando…”. 

Legenda: 1 - Se discordas completamente da afirmação, 2 – Se discorda da afirmação, 3 – Se está em 
dúvida em relação à afirmação, 4 – Se concorda parcialmente com a afirmação, 5 – Se concorda 
totalmente com a afirmação, AR – Ausência de resposta. 

 

O reconhecimento do desempenho pelo professor e pelos colegas é 

importante para a maioria (85%) dos alunos. Na incerteza de saber qual dos 

dois pode ter mais influência, nas minhas aulas observei quando emitia 

feedbacks os alunos sentiam-se acompanhados e esforçavam-se por melhorar.  

Os alunos na sua maioria (70%) consideram importante sentirem-se 

integrados nas aulas de EF para gostarem das mesmas. A minha turma 

continha diversos grupos. Existia um bastante unido que era constituído por 10 

alunos, por vezes, tornando-se desmotivador para os alunos que pertenciam 

aos pequenos grupos quando eram misturados para formar equipas; essa 

desmotivação também era visível nos alunos com mais dificuldades nas 

habilidades motoras. Na minha opinião, é natural que os alunos ao não se 

sentirem parte integrante da turma não gostem das aulas de EF. 

Relativamente à questão se os alunos gostam das aulas de EF porque 

fazem melhor que os colegas, acho importante referir os 4 alunos que 

responderam afirmativamente à mesma. Tendo em consideração a minha 

turma, existiam 5 alunos com muito à vontade nas diversas modalidades, 
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Aprendo uma nova habilidade 0 0 1 6 13 - 

Esqueço as outras aulas 2 2 2 12 2 - 

Me dedico ao máximo à atividade 0 0 2 10 7 1 

O professor e/ou meus colegas reconhecem 

o meu desempenho 
0 1 2 9 8 - 

O professor é autoritário 6 4 4 6 0 - 

O professor é flexível e faço o que eu quero 

na aula 
7 10 3 0 0 - 

Compreendo os benefícios das atividades 

propostas nas aulas 
0 0 2 5 13 - 

As atividades dão-me prazer 0 0 3 7 10 - 

Sinto-me integrado no grupo 0 1 3 2 14 - 

O que eu aprendo faz-me querer praticar 

mais 
0 0 2 8 10 - 

Movimento o meu corpo 0 1 1 8 10 - 

As minhas opiniões são aceites 0 1 3 8 8 - 

Faço melhor que os meus colegas 8 4 4 3 1 - 
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alunos esses que nas outras disciplinas não apresentavam bons resultados. Na 

minha perspetiva estes alunos viam as aulas de EF como a afirmação das suas 

competências e o reconhecimento social. Como Caetano e Januário (2009) 

referem os alunos que são orientados para o seu ego tendem a demonstrar 

motivação extrínseca, sentem-se motivados com a demonstração de 

superioridade, reconhecimento social, entre outros. Por sua vez, os alunos 

orientados para a tarefa valorizam o esforço e procuram a evolução com a 

aprendizagem. 
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Quadro 5 - Apresentação dos resultados da questão “Não gosto das aulas de 
Educação Física quando…”. 

Legenda: 1 - Se discordas completamente da afirmação, 2 – Se discorda da afirmação, 3 – Se está em 

dúvida em relação à afirmação, 4 – Se concorda parcialmente com a afirmação, 5 – Se concorda 

totalmente com a afirmação, AR – Ausência de resposta. 

 

Na minha perspetiva, não conseguir realizar bem as atividades é um meio 

para os alunos não se sentirem motivados nas aulas de EF. A insatisfação com 

os resultados pode provocar diferentes emoções nos alunos, como a 

desmotivação ou o esforço para melhorar. Na minha turma, apenas duas 

alunas quando confrontadas com as dificuldades tentavam superá-las, os 

restantes optavam por desistir do exercício. Quando o insucesso está presente 

em várias atividades torna-se complicado para os alunos encontrarem um 

ponto de motivação que os mantenha envolvidos nas aulas de EF. 

Os resultados do item sobre a influência de simpatizar ou não com o 

professor dividem-se igualmente entre o discordo e o concordo. Porém, a 

maioria dos alunos selecionou a categoria de concordo parcialmente. O que 

posso retirar daqui é que a influência do professor é marcante seja de forma 

positiva ou negativa. Assim sendo, o papel do professor é preponderante nas 

perceções dos alunos sobre as aulas de EF. Nas minhas aulas, senti que 

quando me aproximei dos alunos fora do contexto da aula estes criaram uma 
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Não consigo realizar bem as atividades 3 4 4 6 3 - 

Não me sinto integrado no grupo 5 6 3 2 4 - 

Não simpatizo com o professor 6 4 0 9 1 - 

O professor compara o meu rendimento com o dos 

outros 
4 4 1 7 4 - 

Não sinto prazer na atividade proposta 2 5 1 2 8 2 

O professor não controla a disciplina da turma 3 4 2 8 1 2 

O professor não domina a matéria de ensino 3 5 0 8 2 2 

Os meus colegas “gozam” com as minhas falhas 4 5 2 1 5 3 

Alguns colegas querem demonstrar que são 

melhores que os outros 
1 3 1 5 7 3 

Quase não tenho oportunidade de jogar 4 4 1 7 2 2 

Tiro nota baixa 4 3 2 3 6 2 

As minhas falhas fazem com que eu não pareça 

bom para o professor 
4 6 3 3 2 2 

Exercito pouco o meu corpo 3 4 3 6 1 3 

Não há tempo para praticar tudo o que gostaria 2 1 4 4 5 4 
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afinidade comigo e que esta contribuiu para os alunos virem para as aulas com 

vontade (e menos por obrigação). 

Não sentir prazer na atividade proposta é a constatação da desmotivação 

dos alunos. Os resultados sobre este item foram um pouco divididos, contudo, 

50% dos alunos responderam que concordavam (40% totalmente e 10% 

parcialmente). Senti este insucesso em algumas atividades que propus e, como 

consequência, os alunos mostravam-se apáticos e com pouco desempenho. 

Nesse momento, a expressão dos alunos foi o melhor indicador de que não 

estava a correr como planeado e que o melhor seria avançar para o exercício 

seguinte. Na investigação de Kobal (1996) na sua maioria (32% concordaram 

muito e 24% concordaram) responderam que concordavam com a questão, o 

que leva a crer que o prazer nas atividades é muito importante tanto para 

influenciar pela positiva como pela negativa o gosto pela EF. 

Para os alunos que ambicionam notas altas e para aqueles que têm 

mérito pelas suas capacidades motoras, perante uma situação de nota inferior 

ao que pretendiam pode surgir insatisfação e levar à falta de motivação destes 

pela aula de EF. Nos resultados a esta questão 30% concordaram totalmente e 

15% concordaram parcialmente, porém, não posso deixar de referir os 20% 

que discordaram totalmente da questão. Posso relatar uma situação 

relacionada com uma aluna que possuía um bom nível de competências 

motoras, mas os seus comportamentos não eram adequados, logo não teve a 

nota correspondente às suas capacidades. Perante esta ocorrência a aluna 

começou a demonstrar desinteresse pelas atividades, perspetivando que o seu 

esforço não seria compensado na nota final. 
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Quadro 6 - Apresentação dos resultados da questão “Modalidades abordadas 
nas aulas de Educação Física no presente ano letivo…”. 

Legenda: 1 - Se discordas completamente da afirmação, 2 – Se discorda da afirmação, 3 – Se está em 

dúvida em relação à afirmação, 4 – Se concorda parcialmente com a afirmação, 5 – Se concorda 

totalmente com a afirmação, AR – Ausência de resposta. 

 

Com referi logo no início da análise dos dados, os alunos gostam de 

exercício físico, mas, têm mais ou menos afinidade com as diversas 

modalidades. Essa afinidade pode ou não influenciar a sua prestação. Por 

exemplo, os alunos que têm algumas dificuldades nas habilidades motoras 

continuam a ter preferência sobre algumas modalidades, contudo, a afinidade 

que tenham pode não corresponder a uma boa prestação e motivação para a 

mesma pelas dificuldades. 

Com esta questão pretendia verificar a preferência dos alunos e comparar 

com a motivação demonstrada pelos alunos. Dou o exemplo do badmínton, nos 

resultados 6 alunos (30%) a contar com os alunos que colocaram, estar em 

dúvida, não tinham grande afinidade com a modalidade. Na minha opinião, foi a 

unidade didática que melhor decorreu, os alunos mostraram evolução em 

poucas aulas, havia mais entusiamo e boas prestações dos mesmos. 
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Grau de preferência pelo atletismo 1 5 2 8 2 2 

Grau de preferência pelo voleibol 0 0 1 8 9 2 
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A minha prestação no voleibol 0 0 3 10 5 2 

A minha prestação no atletismo 0 1 3 13 1 2 

A minha prestação no basquetebol 0 0 3 10 5 2 

A minha prestação longo do ano na disciplina 0 0 1 11 6 2 
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1.2.5.3.5  Conclusão dos resultados 

Ao analisar o estudo e, mais concretamente, o questionário utilizado, 

penso que o instrumento deveria ter sido construído de uma forma diferente, 

porém, a limitação de tempo e a barreira linguística não facilitaram este 

processo. Retiro desta experiência a importância da construção dos 

instrumentos, ter em conta a não utilização de palavras dúbias, não colocar 

questões na negativa, entre outras, pois pode induzir os alunos em erro. A 

seriedade das respostas dos alunos também é sempre um fator a ter em conta 

ao longo do estudo e, no meu caso, que conhecia bem a amostra, deparei-me 

com alguns resultados que não se relacionam com as ideias que formulei 

acerca dos meus alunos ao longo de várias aulas. Assim, sou levada a concluir 

que provavelmente o instrumento não mede o que pretendia que medisse ou fiz 

juízos de valor completamente errados acerca dos níveis motivacionais dos 

meus alunos para a aula de EF. Estes resultados podem também denunciar a 

importância do professor e da suas relações com os alunos, na conquista 

destes para a aula, levando-os a explorar vocações e motivações ou o seu 

contrário, provocando empatia, desinteresse e desmotivação. 

Este projeto de investigação-ação ser-me-á útil no futuro, no sentido de 

estar mais atenta aos sinais demonstrados pelos alunos que podem ser 

indicadores de desmotivação e de conseguir atuar o mais rápido possível, seja 

na área do treino ou como professora. Não obstante, faltou naturalmente 

perceber porque se instala a desmotivação, como evita-la (?). Penso que só há 

um caminho, ser competente. 

Penso que, futuramente, seria interessante realizar um estudo 

relacionado com a motivação e a auto estima nas aulas de EF, bem como 

verificar até que ponto a baixa auto estima pode ocultar as capacidades 

motoras dos alunos. Um outro tópico de estudo interessante seria tentar 

perceber até que ponto a motivação varia com a entrada em vigor da nova 

legislação, que prevê que a nota de EF não conte para a média final dos 

alunos. 
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2. Área 2 e 3 – Participação na Escola e Relação com a 

comunidade 

 

2.1 Desporto Escolar 

Neste ano de EP temos duas opções: seguir uma direção de turma para 

aprender a lidar com as funções dos mesmos ou uma equipa de desporto 

escolar da escola. Assim que me foram apresentadas as modalidades 

existentes optei logo pela natação, tal como referi na minha autobiografia é um 

dos meus desportos favoritos. Para além da natação cheguei a participar em 

alguns treinos de tiro com arco, pois a professora responsável era a mesma 

para as duas modalidades.  

A proximidade entre a piscina e a escola foi uma mais-valia para a 

modalidade. Os treinos realizaram-se 3 vezes por semana, sendo cada sessão 

de 45 minutos. O número de treinos existentes era necessário para a 

quantidade de alunos inscritos. Estes eram divididos por 3 ou 4 pistas e, por 

vezes, a gestão do treino tornava-se complicada pela quantidade de alunos 

existentes nas mesmas. A modalidade era aberta a todos os alunos, logo 

existiam alunos que se encontravam na adaptação ao meio aquático sendo 

necessário uma das pistas para estes. A minha intervenção ocorreu, 

essencialmente, junto dos alunos de adaptação ao meio aquático.  

Acompanhei uma aluna que, para além de fobia à água, apresentava 

problemas do foro psicológico e tornou-se sem dúvida um desafio. Esta aluna 

frequentava um treino por semana mas nem sempre era regular. Foi realmente 

satisfatório e motivador colocar a aluna a percorrer piscinas em batimento de 

pernas. No entanto, apenas consegui atingir esta etapa, pois a aluna 

ocasionalmente chegava aos treinos com receios e tínhamos de recuar um 

pouco.  

Junto dos alunos que já dominavam as técnicas de nado, a intervenção 

deu-se no sentido de corrigir erros e melhorar a sua performance para os 

encontros regionais de natação do distrito do Porto. No decorrer do ano letivo 
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estavam previstos 3 encontros. Participamos apenas no primeiro, visto que no 

segundo a professora responsável não tinha disponibilidade e o desporto 

escolar de natação acabou por terminar mais cedo devido a um problema de 

saúde desta. Em relação ao encontro que acompanhei, constituiu uma boa 

experiência no que toca à organização do mesmo e à organização dos alunos. 

Acompanhei a reunião inicial para os professores sobre a organização das 

provas e após esta controlei, juntamente com a minha colega de estágio e a 

professora, os calendários das provas para os alunos deslocarem-se para a 

piscina. Tratou-se de uma experiência única e enriquecedora pela observação 

de como o evento se desenrolou. 

Os treinos tinham uma outra vantagem muito interessante no meu caso. 

A professora responsável pela natação era um modelo para mim e as 

experiências que partilhava eram sem sombra de dúvida enriquecedoras, daí a 

minha participação ter sido importante para o meu desenvolvimento como 

profissional e como pessoa. No fundo, foi uma experiência diferente em que os 

alunos estavam lá porque queriam e não para cumprir a aula, o que trazia outra 

dinâmica e um empenho diferente do apresentado nas aulas da escola. 
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2.2 Corta-Mato 

O corta-mato estava agendado no plano anual de atividades para ser 

realizado no dia 28 de Novembro de 2012. Esta é uma atividade que está 

sempre presente no plano de atividades da escola. Para uma organização 

eficaz, no dia anterior realizou-se uma reunião com o grupo de EF da escola 

secundária. Anteriormente a Professora Coordenadora do grupo de EF reuniu-

se com o grupo de EF da Escola Maria Manuela de Sá, onde foram definidos 

os percursos a realizar pelos diferentes escalões, a alimentação dos alunos e a 

organização dos professores colaboradores. 

Após estas decisões, na reunião com o grupo da nossa escola a 

Professora Coordenadora esclareceu tudo o que foi estabelecido na mesma, 

revendo e explicando detalhadamente os percursos, o local da entrega de 

prémios, a entrega das senhas de alimentação, a definição da forma de 

classificação e por último, a atribuição dos postos de segurança e dos 

elementos que deveriam permanecer nos mesmos. A delimitação dos 

percursos foi realizada no dia anterior à prova e ultimada no próprio dia.  

A primeira tarefa, que por sua vez é essencial para o corta-mato, 

consistiu no o recrutamento dos alunos para a atividade. Depois de alistar, foi 

necessário inscrever os alunos na ficha de inscrição referente ao seu escalão 

etário, que se encontrava num dossier para a atividade elaborado pela 

professora responsável pelo corta-mato. Para finalizar a inscrição, era 

necessário fornecer uma autorização a ser assinada pelo Encarregado de 

Educação a permitir a participação do aluno na atividade. 

O corta-mato foi a primeira atividade que participei a nível de 

organização do grupo de EF e, como tal, a minha participação passou pela 

montagem dos circuitos, distribuir dorsais antes da prova e permanecer num 

posto de segurança.  

Este ano a organização deu-se de uma forma diferente devido ao novo 

agrupamento de escolas. Com esta mudança, o percurso do corta-mato 

realizou-se entre a Escola Maria Manuela de Sá e a Escola Secundária Abel 
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Salazar, unindo as duas escolas e a participação aberta a todos os alunos do 

agrupamento. As diversas provas foram fotografadas pelos alunos do Curso 

Operador de Fotografia da Escola EB 2/3 Maria Manuela de Sá. No final de 

cada prova era entregue um prémio a cada aluno um dos 3 primeiros 

classificados que também se apuram para o campeonato distrital do porto. 

O que retirei nesta primeira atividade foi a experiência no âmbito da 

organização de eventos desportivos. Para uma boa organização é necessário 

ter atenção a todos os pormenores e a experiência oferece-nos a facilidade de 

ter o foco para os mesmos. Achei bastante interessante, além de ser uma boa 

estratégia para a organização, pedir a colaboração da associação de 

estudantes para prestarem apoios em locais estratégicos.  



64 
 

2.3 Meeting de Atletismo 

No dia 13 de Março de 2013 realizou-se o V Meeting de Atletismo da 

Escola Secundária Abel Salazar. A escola organiza este evento desportivo com 

vista à seleção e preparação dos alunos para o XV Torneio Desportivo Inter-

escolas Secundárias do Concelho de Matosinhos.  

Uma semana antes do evento realizou-se uma reunião, cujo objetivo foi 

a preparação do Meeting de Atletismo que estava a ser organizado pelo núcleo 

de estágio. Nesta reunião foi relembrado o funcionamento do evento, 

distribuição dos professores pelos vários postos e todos os assuntos já 

tratados, tais como autorizações para os alunos, fecho das inscrições e 

algumas normas de funcionamento para o dia. 

A atividade do grupo de estágio iniciou-se pelas 9h00 com a entrega dos 

dorsais aos alunos. Acabou por surgir um imprevisto com a inscrição de alguns 

alunos. Havia um dossier onde os alunos eram inscritos pelos professores e 

uma lista dos alunos já inscritos afixada nos placards exteriores do pavilhão 

desportivo. Nos dias anteriores ao evento atribuímos números dos dorsais aos 

alunos, mas não verificamos todos os locais possíveis de inscrição. Foi um erro 

que conseguimos solucionar, acima de tudo essencial para aprender. Após 

solucionar este imprevisto procedeu-se à entrega dos dorsais, o que se tornou 

um pouco confuso devido à quantidade de alunos à volta e ao início das 

provas. 

Agora um pouco mais direcionado para a tarefa que desempenhei, o 

acompanhamento do salto em altura, os alunos estavam inscritos em várias 

provas que se realizavam à mesma hora o que, por sua vez, acabava por 

provocar algumas interrupções na prova. No término de todas as provas, e 

enquanto preparávamos os resultados finais, decorreram alguns espetáculos 

do grupo de dança da escola. Assim que terminaram foram entregues prémios 

aos 3 primeiros classificados de cada categoria, com a colaboração do Diretor 

da Escola. 
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A organização decorreu sem grandes falhas pela experiência da nossa 

Professora Cooperante. Como este evento já tem antecedentes, não foi 

complicado no que toca a construção dos regulamentos e das fichas de 

resultados visto estes estarem previamente concebidos. Foi uma atividade 

bastante rica quanto à experiência vivenciada.  
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2.4 Torneios Desportivos Inter-escolas Secundárias de 

Matosinhos 

Os torneios desportivos inter-escolas eram um dos eventos que mais 

aguardava, ouvia falar nos mesmos à algum tempo. A ESAS estava 

responsável pela organização do torneio de andebol, ficando à 

responsabilidade do núcleo de estágio a organização do evento e a 

constituição das seleções da nossa escola.  

Uma das primeiras tarefas passou por recrutar os alunos para as 

seleções. Da seleção masculina fizeram parte os alunos que já costumavam 

participar; a seleção feminina foi mais difícil, pelo facto do andebol feminino ser 

recente na freguesia e não existirem muitas alunas praticantes da modalidade. 

Os treinos das equipas de andebol tinham por objetivo selecionar os alunos, e 

não propriamente os preparar para os jogos. No total foram 3 treinos 

importantes para escolher os alunos da seleção masculina; as tomadas de 

decisão foram difíceis, tornou-se complicado deixar alunos de fora numa 

atividade que poderia ser aberta a todos. Na seleção feminina, as alunas não 

eram suficientes para realizar os treinos e alguns rapazes juntavam-se ao 

grupo para permitir que elas treinassem um pouco. No que toca ao treino em si, 

gostei da experiência e de poder comparar o tipo de treino que cada género 

realizava. Treinar o género feminino já não era novidade, uma vez que 

atualmente acompanho a seleção regional de andebol do porto, contudo o 

treino do género masculino foi diferente, pela entrega em si e os objetivos eram 

distintos pela intensidade.  

A semana anterior aos torneios foi uma semana trabalhosa na parte de 

organização. Houve dificuldade em contactar os alunos para obter autorizações 

e confirmação da sua presença. Foi necessário contratar árbitros, oficiais de 

mesa, providenciar alimentação e organização propriamente dita do evento. 

Esta organização era nova para mim e para o restante núcleo de estágio, não 

estávamos por dentro de tudo o que tinha de ser tratado e, como tal, surgiram 

falhas que foram antecipadas pela Professora Cooperante. Em cooperação 

com a organização estava uma vez mais a associação de estudantes da ESAS. 
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As funções destes alunos passaram por oficiais de mesa, acompanhantes das 

equipas para a distribuição de alimentação, reportagem e animação. 

O meu papel na parte da manhã foi o de controlar o evento e resolver 

alguma situação imprevista. Na parte de tarde as equipas da escola já 

participavam nos jogos e a minha função passou para o cargo de 

treinadora/orientadora. Foram dois dias um pouco intensos mas agradáveis 

pela presença dos alunos na atividade.  

Sexta-feira foram as finais das modalidades coletivas, disputadas no 

Pavilhão Municipal de Leça da Palmeira. Da nossa escola participaram as 

equipas de andebol masculino, futsal masculino e voleibol feminino. O andebol 

masculino e o voleibol feminino consagraram-se campeões, sendo o voleibol o 

primeiro ano e o andebol o terceiro ano consecutivo. Foi um evento que gostei 

bastante pela adesão dos alunos e por toda a envolvência que este 

proporcionou. Há sempre pontos que são mais difíceis como, por exemplo, 

gerir o comportamento de alguns alunos que se encontravam na bancada a 

assistir e que criaram situações complicadas como lançar petardos e ativar 

extintores. São alunos que provavelmente foram apenas assistir e não teriam 

professor responsável. Penso que neste caso a presença de polícia poderia ser 

uma solução para estas situações.  

Para além da organização do torneio de andebol, acompanhei os alunos 

no torneio inter-escolas de atletismo que foi realizado na semana seguinte 

devido às condições climatéricas. A competição de atletismo foi ainda mais 

complicada de organizar em comparação aos restantes torneios, pelo facto de 

existirem muitas disciplinas a realizar-se ao mesmo tempo, isto implica 

obrigatoriamente mais gente na organização. Pelo que me foi transmitido, nos 

anos anteriores os professores das escolas é que realizavam as funções de 

juízes de provas. Este ano a Escola organizadora (Escola da Boa Nova) 

decidiu alterar e colocou alunos a desempenhar essas funções, estando um 

professor responsável por prova. Esta decisão tem os seus pontos positivos e 

negativos; pela positiva os professores que acompanham as suas escolas 

conseguem controlar os alunos e orientá-los nas provas; por outro lado, 



68 
 

podemos considerar a falta de experiência dos alunos nesta tarefa que por 

vezes podem comprometer os resultados. A minha sugestão seria delegar 

essas mesmas funções aos estagiários das Escolas de Matosinhos.  

Esta é uma organização bastante trabalhosa e, de facto, se não for por 

força de vontade de alguns professores não se realiza. É uma atividade que 

ocupa horas fora do horário dos professores o que leva muitos a não se 

envolverem, para além do desgaste que acarreta. Foi uma experiência cheia de 

vivências, aprendizagem e bons momentos transmitidos por toda a envolvência 

do evento. 
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3.  Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

Nesta área desenvolverei vivências importantes para a construção da 

minha competência profissional. 

A primeira tarefa imposta pela faculdade consistiu em realizar o Projeto 

de Formação Individual. Este projeto tinha como objetivo a perceção das 

dificuldades sentidas até ao momento, dos meus conhecimentos, das 

capacidades e das atuações que surgiram com os desafios do EP. A reflexão 

sobre as expectativas foi importante para a definição de objetivos a atingir, ou 

seja, trabalhar para atingir algo e não apenas vivenciar a experiência. O projeto 

teve também um papel importante no reavivar das tarefas das 4 áreas a 

desenvolver no EP. Encarei esta tarefa como orientadora e reflexiva sobre o 

estado atual e das conquistas do futuro. 

A reflexão fez parte de todo o EP e após cada aula havia um momento 

para refletir sobre esta. Estes momentos mostraram-se importantes para 

evoluir profissionalmente. Estas reflexões tornaram possível a tomada de 

consciência das dificuldades, dos erros e o procurar de soluções. É relevante 

refletir sobre os pontos positivos e a influência destes na ação mas também 

sobre os erros. Perceber o erro e as dificuldades é um bom passo para 

melhorar, contudo, nem sempre é fácil chegar às soluções. Schon (1992) dá o 

exemplo: se os alunos e os colegas demonstrarem justificadamente que o 

professor está errado, então este pode aprender com o erro e sair 

recompensado pela aprendizagem. Refere também que ser capaz de 

reconhecer o erro é bastante estimulante e este procedimento é importante se 

o professor quiser ser um profissional reflexivo. 

Para além da reflexão da ação, existiu a reflexão sobre os objetivos a 

atingir neste ano, o planeamento e sobretudo sobre as ações que iria 

desenvolver. Este tipo de reflexão é importante para dar sentido ao trabalho 

que iria desenvolver com vista a atingir um fim. . 

A relação com os colegas de estágio foi, sem dúvida, uma mais-valia na 

formação pessoal e profissional ao longo deste ano. Foram muitas vezes os 
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conselheiros de decisões a tomar, com quem partilhei experiências, receios, 

sucessos e insucessos. Considero que aprendi bastante com eles e se não 

houvesse um bom relacionamento e cooperação teria sido muito mais 

complicado e não tão rico como foi.  

No dia 23 Janeiro de 2013 estive presente numa ação de formação, na 

Escola Secundária João Gonçalves Zarco, cujo tema era titulado “O Modelo de 

Educação Desportiva: Conceção, Aplicação e Fragilidades” e em que o preletor 

foi o Professor Rui Araújo da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Esta ação foi importante não só para relembrar alguns aspetos do modelo, 

como solucionar problemas e inovar. Para mim foi importante, pois era o 

modelo adotado para várias modalidades no ano e tinha alguns problemas de 

entrega dos alunos ao modelo. Neste caso alertou-me para solucionar a 

questão dos atrasos e envolvência dos alunos no modelo através de um 

quadro com atribuição ou subtração de pontos consoante cumprissem ou não 

os objetivos. Concluindo, foi um ponto importante neste ano de EP talvez por 

estar a vivenciar a situação e o valor atribuído ser diferente do que se não 

tivesse aplicado o modelo.  
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V.   Conclusão  
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V.  Conclusão 

Com este relatório do EP procurei, refletir de forma crítica sobre o que 

ocorreu neste ano, desde as decisões, os planeamentos, as organizações, as 

observações, as relações, as sensações enfim, uma série de momentos que 

fizeram parte de um ano recheado de boas vivências que me fizeram crescer. 

Não é possível dizer que foi apenas um ano que passou na minha vida, 

foi um ano muito intenso, muito exigente e acima de tudo muito repleto de 

novas aprendizagens, de novas vivências e emoções diversas. As dificuldades 

e, os receios fizeram parte deste processo e foram essenciais para a evolução 

do ponto de profissional e pessoal. Profissional porque com as dificuldades 

ultrapassadas (re)contruí o meu conhecimento e desenvolvi competências e 

capacidades. Estas aprendizagens desenvolvidas pela experiência são 

marcantes pelos diversos sentimentos que proporcionam e serão sempre 

recordadas.  

Durante este processo, houve momentos em que as minhas ações 

foram bem sucedidas, porém, existiram erros e esses erros foram um meio de 

aprendizagem. Não quero dizer que para se aprender seja determinante errar, 

porque também aprendi com as ações bem realizadas. 

As minhas perspetivas em relação ao futuro não são de todo negativas. 

Neste momento, tenho a plena consciência que exercer a profissão de 

professora de EF será muito complicado, mas não deixo de acreditar que um 

dia seja possível. Estar dentro da área do desporto, seja em que domínio for, é 

bom para que o desejo seja estimulado constantemente. Estou consciente de 

que cada dia e todos os dias serão de luta para alcançar a minha realização 

profissional e pessoal: ser professora de Educação Física. 

Em relação ao projeto de investigação foi importante perceber o que 

leva, ou não, os alunos a empenharem-se nas aulas de EF. Compreender a 

motivação dos alunos, é essencial para, num futuro, estar mais atenta a certos 

tipos de comportamentos que me possam indicar se os mesmos estão 

desmotivados e quais as razões. Contudo, sei que muito tenho ainda para 
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aprender para ser capaz de motivar, seduzir, envolver os alunos para quem a 

aula de Educação Física é aborrecida, desmotivante e sem interesse. 

A sensação de estar a contribuir para o crescimento dos alunos 

cognitivamente e formá-los como pessoas, só confirmou o meu desejo de 

querer exercer esta profissão. Este ano de EP foi sem dúvida, o início de uma 

construção das competências profissionais que espero desenvolver ao longo 

da minha vida. 
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Anexo 1 – Ficha de caracterização individual 

Ficha de caracterização individual 

Nome:  

1. Qual destas três modalidades gostarias de aprender nas aulas de 

Educação Física?  

 

Judo    

Ténis 

Orientação 

 

Justifica a tua escolha:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 

 

2. Gostas de Educação Física? 

Sim 

Não 

Justifica a tua escolha:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 

3. Praticas algum desporto? Qual? Porque a escolha dessa modalidade? 

__________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________

_____ 

4. Que modalidades já praticaste? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________ 

5. Que modalidade (s) gostavas de praticar? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________ 

6. Informações pertinentes: 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 2 – Unidade Didática de Basquetebol 

Aulas 
(45’) 

Função 
Didática 

Fase da Época Conteúdos Papel do 
Professor 

Papel do Aluno 

1 
AD Estruturação da época 

Avaliação diagnóstica (jogo 3x3); 
Apresentação da estrutura do MED. 

Líder da Aula Participante 
2 

3 I/E 
Pré-época 

Ações técnicas (Passe, receção, drible, finta e o lançamento na passada), Ações táticas 
(Passe e corte, posição defensiva básica, posição de tripla ameaça e defesa HxH). Jogo 5x5 
(passe e corte, defesa HxH) 

Líder da Aula Participante 
4 E 

5 I/E 

Pré-época 

Ações técnicas (drible, finta, Lançamento em suspensão e ressalto), Ações táticas (Transição 
defesa-ataque, aclaramento). Regras (  3 segundos dentro da área restritiva, 5 segundo para 
o jogador ter a bola na mão, 8 segundos transição defesa-ataque, 2 apoios com a bola na 
mão. 

Líder da Aula Participante 
6 E 

7 I/E 

Pré-época 

Ações técnicas (Passe, receção, finta e lançamento na passada) Ações táticas ( 
aclaramento, transição defesa –ataque e 5 aberto) Jogo 5x5 (passe e corta para o cesto, 
defesa HxH) Regras (Reposição da bola em campo, faltas individuais, faltas no lançamento, 
faltas de equipa, ações do árbitro numa falta, lances livres) 

Líder da Aula Participante 
8 E 

9 
I/E Pré-época 

Ações táticas (Bloqueio direto, finta e ataque em 5 aberto). Regras (Dimensões do campo, 
tempo de jogo, períodos de jogo, descontos de tempo, substituições tempo de reposição da 
bola em jogo). Jogo 5x5 ( 5 aberto e defesa HxH) 

Líder da Aula Participante 
10 

11 
E/C Pré-época Ações táticas (Bloqueio e aclaramento). Jogo 5x5 (defesa HxH e 5 aberto).  Líder da Aula Participante 

12 

13 
E/C Pré-época 

Conteúdos abordados anteriormente com mais dificuldade. Jogo 5x5 (defesa HxH e 5 
aberto).  

Líder da Aula Participante 
14 

15 
C 

Competição Formal (1ª 
Jornada) 

Jogo A vs B, B vs C e C vs A 

Jogo Formal 5x5 – Aplicação dos conteúdos tático-técnicos  ( Defesa homem a homem e 5 
aberto) 

Supervisor 
Treinador, árbitro, jornalista, 

cronometrista, oficial de mesa, 
estatística. 

16 

17 
C 

Competição Formal (2ª 
Jornada) 

Jogo A vs B, B vs C e C vs A 

Jogo Formal 5x5 – Aplicação dos conteúdos tático-técnicos ( Defesa homem a homem e 5 
aberto) 

Supervisor 
Treinador, árbitro, jornalista, 

cronometrista, oficial de mesa, 
estatística. 18 

19 
AS 

Competição Formal (3ª 
Jornada) 

Jogo A vs B, B vs C e C vs A 

Jogo Formal 5x5 – Aplicação dos conteúdos tático-técnicos ( Defesa homem a homem e 5 
aberto) 

Supervisor 
Treinador, árbitro, jornalista, 

cronometrista, oficial de mesa, 
estatística. 20 

21 
AS 

Competição Formal (4ª 
Jornada) 

Jogo A vs B, B vs C e C vs A 

Jogo Formal 5x5 – Aplicação dos conteúdos tático-técnicos ( Defesa homem a homem e 5 
aberto) 

Supervisor 
Treinador, árbitro, jornalista, 

cronometrista, oficial de mesa, 
estatística. 22 

23 Teste 

Líder da Aula 

Participante e Treinador, 
árbitro, jornalista, 

cronometrista, oficial de mesa, 
estatística. 

24 AS 
Taça NBA 

Jogo A vs B, B vs C e C vs A) 
Jogo Formal 5x5 – Aplicação dos conteúdos tático-técnicos (Defesa homem a homem e 5 
aberto) 

Evento Culminante entre as turmas A, B e E 
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Anexo 3 – Questionário sobre a motivação dos alunos para as 

aulas de EF 

Questionário sobre a motivação dos alunos para as aulas de Educação Física 

Sexo F       / M          Idade: ________ anos 

Este questionário, surge no âmbito do projeto de investigação inserido no 2º Ciclo em 

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

Universidade do Porto.  

Leia com atenção as seguintes questões e assinale apenas a opção que considera 

mais correta para si. Todas as questões são válidas, o questionário é anónimo e confidenciais, 

tendo apenas acesso a elas o investigador. 

As questões de 1 a 3 são referentes a toda a vida de estudante e a questão 4 referente 

ao presente ano letivo. 

As questões de 1 a 4 devem ser respondidas segundo o seguinte critério: 

1 - Se discordas completamente da afirmação. 
2 – Se discorda da afirmação. 
3 – Se está em dúvida em relação à afirmação. 
4 – Se concorda parcialmente com a afirmação. 
5 – Se concorda totalmente com a afirmação. 

 

 1 2 3 4 5 
1.Participo 
nas aulas de 
Educação 
Física 
porque: 

Faz parte do currículo da escola      
Gosto do exercício físico      
Estou com os meus amigos      
As aulas dão-me prazer      
Gosto de aprender novas habilidades      
Acho importante aumentar o meu conhecimento sobre 
desporto e outros conteúdos 

     

O meu rendimento é melhor do que o dos meus colegas      
Preciso de tirar boas notas      
Sinto-me saudável com as aulas      

2.Eu gosto 
das aulas de 
Educação 
Física 
quando: 

Aprendo uma nova habilidade      
Esqueço as outras aulas      
Me dedico ao máximo à atividade      
O professor e/ou meus colegas reconhecem o meu 
desempenho 

     

O professor é autoritário      
O professor é flexível e faço o que eu quero na aula      
Compreendo os benefícios das atividades propostas 
nas aulas 

     

As atividades dão-me prazer      
Sinto-me integrado no grupo      
O que eu aprendo faz-me querer praticar mais      
Movimento o meu corpo      
As minhas opiniões são aceites      



XXI 
 

 

 Faço melhor que os meus colegas      
3.Não gosto 
das aulas de 
Educação 
Física 
quando: 

Não consigo realizar bem as atividades      
Não me sinto integrado no grupo      
Não simpatizo com o professor      
O professor compara o meu rendimento com o dos 
outros 

     

Não sinto prazer na atividade proposta      
O professor não controla a disciplina da turma      
O professor não domina a matéria de ensino      
Os meus colegas “gozam” com as minhas falhas      
Alguns colegas querem demonstrar que são melhores 
que os outros 

     

Quase não tenho oportunidade de jogar      
Tiro nota baixa      
As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom 
para o professor 

     

Exercito pouco o meu corpo      
Não há tempo para praticar tudo o que gostaria      

4.Modalidades 
abordadas 
nas aulas de 
Educação 
Física no 
presente ano 
letivo: 

Grau de preferência pelo basquetebol      
Grau de preferência pelo badmínton      
Grau de preferência pelo atletismo      
Grau de preferência pelo voleibol      
A minha prestação no badmínton      
A minha prestação no voleibol      
A minha prestação no atletismo      
A minha prestação no basquetebol      
A minha prestação longo do ano na disciplina      


