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Resumo 
 

O presente relatório tem como objetivo providenciar, de uma forma reflexiva, 

crítica e fundamentada uma perspetiva da experiência formativa que obtive nos 

últimos seis anos de faculdade, mais concretamente no Estágio Profissional, 

que unidade curricular do 2º ano do 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. Este Estágio teve lugar na Escola Secundária Filipa de Vilhena e no 

Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha. O acompanhamento do 

estágio foi feito por uma Professora Orientadora da faculdade, um Professor 

Cooperante da Escola e uma Professora Co-Cooperante do Agrupamento de 

Escolas. O documento aqui apresentado está dividido em 6 capítulos. 1) 

Introdução: diz respeito ao enquadramento do estágio profissional; 2) 

Enquadramento Pessoal: refere-se ao percurso pessoal e profissional e 

expectativas e entendimento inicial em relação ao estágio profissional; 3) 

Enquadramento da Prática Profissional: inclui o enquadramento institucional, 

apresentando a escola, e as turmas onde decorreu o estágio; 4) Realização da 

Prática Profissional: referente às três áreas de desempenho: (1) engloba os 

processos de conceção, planeamento, realização e avaliação do processo de 

ensino, em (2) são referidas as atividades escolares desenvolvidas, e a (3) 

relativa ao estudo de investigação; 5) Considerações Finais e Perspetivas 

Futuras: centra-se na reflexão acerca deste ano de estágio profissional, quanto 

à minha evolução pessoal e profissional e refere as minhas expectativas em 

relação ao futuro. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, MOTIVAÇÃO  
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Abstract 
 

The current Practicum Report provides, in a reflexive, founded and critical way, 

a perspective of the academic education that I went through in the last six years 

of University, more specifically the Practicum Training which is a curricular unit 

included in the 2nd year of the 2nd cycle in Physical Education Teaching in 

Primary and Secondary School Levels of the Faculty of Sports of the University 

of Porto. This Practicum took place in the Secondary School Filipa de Vilhena 

and in the Group of Schools Pêro Vaz de Caminha and it was guided and 

supervised by an Advisor-Teacher (from the Faculty of Sports of University of 

Porto) a Cooperative Teacher (from the Secondary School Filipa de Vilhena) 

and a Co-Cooperative Teacher (from the Group of Schools Pêro Vaz de 

Caminha). The presented document is divided into 6 chapters. 1)Introduction: 

deals with the framework of the Practicum Training; 2) Personal Framework: 

refers to my personal and professional background and points out my inicial 

expectations and understandings related to the Practicum Training; 3) 

Professional Practice Framework: Includes the institutional framework, 

presenting the school and the classes where the Practicum tool place; 

4)Execution of the Professional Practice: refers to performance areas 1,2 and 3. 

Area 1 includes the Conception process, planning, execution and evaluation of 

all the teaching process. Area 2 refers to the school activities that were 

developed. Area 3 is dedicated to the research study; 5) Final thoughts and 

Future Perspectives. Focuses on reflecting about the whole year of Practicum, 

personal and professional evolution and accounts for future expectations.   

 

 

 

 

Keywords: PHYSICAL EDUCATION, PRACTICUM, TEACHING-LEARNING, 

MOTIVATION   
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1. Introdução 
 

O presente documento, intitulado Relatório de Estágio: Aprender a 

Ensinar, está inserido na unidade curricular de Estágio Profissional (EP), do 2º 

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

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Este Relatório diz respeito à minha experiência 

como Estudante Estagiário, e por isso está redigido na primeira pessoa.  

Durante o EP, o Estudante-Estagiário (EE) tem a orientação e supervisão 

de uma Professora Orientadora, representando a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, e um Professor Cooperante, representante da Escola 

Cooperante. Todo este processo foi feito em Núcleo de Estágio (NE), com os 

dois representantes supramencionados, e três EE. 

O EP assume-se como uma vantagem particular da atividade de 

professor, já que oferece aos EE um contacto direto, real e intenso com a 

futura atividade profissional (Batista et al., 2004). 

Ao longo do ano letivo, estive responsável por três turmas distintas, todas 

elas com características diferenciadas, o que enriqueceu o meu EP. Trabalhei 

durante todo o ano letivo com uma turma de 11º ano como turma residente, 

sendo que nas outras duas turmas apenas desenvolvi a prática pedagógica ao 

longo de um período e de um período e meio. Estas duas turmas pertenciam a 

ciclos e agrupamentos de escolas distintos dos da minha turma residente, 

sendo uma turma de 5º ano e outra turma de 2º ano. Ao longo do ano, foi 

igualmente possível contactar com o Grupo de Recrutamento de Educação 

Física da escola, o Departamento de Expressões, bem como participar numa 

série de eventos ligados ao Desporto e à Escola. 

O Relatório de Estágio está dividido em cinco grandes capítulos. A 

Introdução é o local onde é contextualizado o presente documento. O 

Enquadramento Pessoal relata um pouco da vida pessoal do Estudante- 

Estagiário de modo a caracterizá-lo e perceber o seu percurso até ao Estágio 

Profissional. O Enquadramento da Prática Profissional contempla o 
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enquadramento institucional do EP, tratando também de todos os 

intervenientes no processo. A realização da Prática Profissional subdivide-se 

em três áreas: a Área 1 (Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem), 

a Área 2 (Participação da Escola e Relação com o Meio) e a Área 3 

(Desenvolvimento Profissional). Na primeira área são feitas reflexões acerca da 

minha conceção, planeamento, avaliação e realização do ensino. No caso da 

segunda área, são relatadas as várias vivências na comunidade Escolar, visitas 

de estudo e atividades extracurriculares e outras atividades Desportivas 

desenvolvidas na Escola. Na terceira área, são abordados os temas de 

observação e reflexão, como essenciais e presentes no processo de formação. 

Na parte final do documento, é apresentada uma Conclusão, descrevendo de 

forma sucinta todo o meu percurso, abordando também as perspetivas de 

futuro.  
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2. Enquadramento Pessoal 

 

2.1.  Quem sou eu? 

O meu nome é Marcelo David da Cruz Torres, nasci em Barcelos e vivo 

numa localidade do concelho de Esposende. Frequentei o 1º, 2º e 3º ciclo do 

Ensino Básico em Forjães e o Ensino Secundário na Escola Secundária 

Henrique Medina, em Esposende. Desde cedo que pratico desporto, tanto na 

escola como fora do horário curricular, com amigos junto de minha casa. Aos 4 

anos os meus pais inscreveram-me em aulas de natação e foi aí, no meio 

aquático, que o gosto e o fascínio pelo Desporto surgiram. Com 9 anos fui 

convidado a integrar a equipa de Pré-competição do Clube Esposende 2000 e 

posteriormente a equipa de competição e aí continuei até aos 16 anos (altura 

em que o  clube sofreu cortes nos apoios e foi forçado a cessar a atividade) 

com algumas participações modestas em Campeonatos Nacionais. 

 Sempre dei preferência aos desportos individuais até porque era aí que 

tinha maior sucesso, no entanto, gostava também de Jogos Desportivos 

Coletivos (principalmente futebol) apesar de não ter tanta apetência para tal. O 

Desporto Escolar nunca fez parte das minhas intenções dado que treinava 

Natação 6/7 dias por semana e o horário não me permitia conjugar ambas as 

atividades.  

 No Ensino Secundário, optei pelo curso de Ciências e Tecnologias 

sendo que era aquele que mais se identificava comigo. Apesar de o Desporto 

fazer parte da minha vida, não tinha como objetivo seguir esta área no Ensino 

Superior. A minha ideia inicial era seguir um curso de Engenharia mas, após 

pensar melhor no que isso me iria trazer (e também por influência de um dos 

meus amigos que seguiu o mesmo percurso que eu) decidi que era na área do 

Desporto que me sentia à vontade e era aí que queria fazer a minha formação 

e construir uma carreira. Os meus pais sempre me deram liberdade de escolha 

e apoiaram a minha decisão.  
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 Durante a minha Licenciatura na FADEUP senti-me sempre em casa e 

percebi que o Desporto era aquilo que queria fazer. No entanto, a vertente do 

Ensino nunca me atraiu muito devido à noção de que um professor de 

Educação Física recém-formado não consegue emprego na sua área. Foi 

apenas no fim do meu 3º ano, deparando-me com decisões importantes que 

teria que tomar (acabar a licenciatura e procurar emprego ou continuar os 

estudos) que a ideia de ingressar no Mestrado de Ensino surgiu. Percebi que 

as minhas principais lacunas na área do Desporto poderiam ser corrigidas se 

optasse por ingressar neste curso. Foi assim que decidi inscrever-me no 

Mestrado numa perspetiva de aprendizagem e melhoramento pessoal que me 

permitisse ter um tipo de experiência que considero fulcral na área do 

Desporto, o Ensino. Seja pelo contacto com diferentes pessoas, seja pela 

adaptação a diferentes contextos, o Ensino da Educação Física tem-me  

proporcionado grandes aprendizagens. 

 

2.2.  As minhas expetativas para o Estágio Profissional 

Desde sempre que nunca tive certezas acerca do meu futuro e, mesmo 

encontrando-me no ano de EP, continuava a considerar o meu futuro como 

uma incógnita. Apesar disto, tinha bem presente que havia tomado a opção 

certa ao ingressar no Mestrado em Ensino.  

 Não me revejo na maioria dos pensamentos dos meus colegas que 

comigo frequentam este Mestrado. Para eles, o Ensino sempre foi o seu 

objetivo, vendo na profissão de Professor de Educação Física um futuro 

profissional (ainda que não imediato). Para mim é tudo um pouco diferente. 

Como já referi acima, não tenho certezas sobre o meu futuro profissional e, se 

é verdade que não descarto nenhuma opção, também é verdade que não me 

vejo obrigatoriamente a exercer a profissão de Professor de Educação Física 

no futuro. Então, porque optei eu pelo Mestrado em Ensino? Pela razão de 

querer aprender e diminuir as minhas lacunas na minha área predileta (que, 

obviamente é a minha área de formação), o Desporto.  
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 Quando estava já na reta final do meu 1º ciclo de estudos superiores, 

percebi que, claramente, teria bastantes dificuldades em aplicar tudo aquilo que 

tinha aprendido nos 3 anos da minha licenciatura, já que, como refere Graça 

(2013), o 1º ciclo em Ciências do Desporto da FADEUP está, desde o processo 

de Bolonha, totalmente desvinculado de qualquer preocupação com a 

formação de professores. Essa  “lacuna” no curso de 1º Ciclo fez-me perceber 

que, mesmo que não optasse pela via do Ensino como futura carreira, teria 

muitas dificuldades em sintetizar e dar o uso devido àquilo que havia aprendido 

até então. Isto fez-me ponderar qual o passo seguinte a dar e fez-me 

considerar a opção do Ensino como a ideal para ir ao encontro das minhas 

exigências. Aquilo que eu necessitava era precisamente aquilo que o Mestrado 

em Ensino tinha para me dar, já que, como futuro profissional do Desporto 

necessito das competências que são exigidas a um professor para ser capaz 

de ter sucesso nesta área. Outra questão que eu não considerava antes de 

ingressar no Mestrado em Ensino e que vem ao encontro daquilo que referi 

anteriormente sobre a minha opinião acerca do conhecimento adquirido no 1º 

ciclo, é referida por Batista e Queirós (2013), que passo a citar: “importa que a 

formação superior, além da aquisição de conhecimentos e competências, faça 

apologia da reflexão crítica, estimulando o estudante a questionar-se 

continuamente sobre os próprios conteúdos”. Esta questão da reflexão crítica é 

algo que eu apenas interiorizei após frequentar o primeiro ano do Mestrado e 

que, de facto, tem um peso enorme na nossa aprendizagem e na forma como 

assimilamos o conhecimento.  

A aplicação e transmissão de conhecimentos em diferentes contextos 

(muitas vezes algo adversos), a organização de informação/aulas/turmas eram 

os meus pontos fracos. Sempre pensei que não tinha “jeito” para ensinar ou 

lidar com crianças e isto fez com que, ao contrário do que seria expectável 

(normalmente temos mais sucesso em áreas em que nos consideramos 

competentes (Stocker et al. 2010), e portanto são essas as áreas em que 

apostamos) eu chegasse à conclusão que, precisamente por ser um dos meus 

pontos fracos, deveria trabalhar nele.   
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 Tinha então bastantes expectativas para o ano de Estágio, sobretudo 

expectativas de aprendizagem e melhoramento tanto na minha atividade como 

EE mas também aprendizagem pessoal. Aquilo que pretendia deste estágio era 

evoluir na minha forma de transmitir conhecimento, apresentar informação, 

comunicar com uma plateia (neste caso são alunos), analisar uma turma em 

contexto de aula e organizar e planear tarefas tanto numa perspetiva macro 

como numa perspetiva micro.  

 Do Professor Cooperante (PC) esperava sinceridade e honestidade, e 

sobretudo que tivesse sempre um pensamento crítico em relação às minhas 

atitudes (não só quando elas são erradas, mas também quando elas são 

acertadas) para que eu pudesse sempre evoluir e encontrar formas de 

melhorar. Esperava também o seu acompanhamento ao longo de toda esta 

etapa e recetividade em relação às minhas dúvidas. 

 Da Professora Orientadora (PO) esperava também o mesmo que 

esperava do PC, mas não só. As funções de cooperante e de orientador são 

obviamente distintas tendo ambas, no entanto, um papel fulcral no 

desenvolvimento do EE. Pretendia sobretudo da PO que fosse exigente comigo 

no cumprimento de prazos e na organização de documentos e tarefas como é 

o caso do relatório de estágio.  

 Esperava também ser capaz de ter um impacto positivo nos meus 

alunos, fazendo-os aprender aquilo a que me propus no início do ano letivo e 

conseguir estabelecer uma boa relação com a turma e na comunidade escolar. 
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2.3.  O meu entendimento sobre o Estágio Profissional 

A minha ideia de EP foi muito influenciada pelas vivências que tive na 

faculdade e pelo convívio com estudantes que já concluíram esta etapa da sua 

formação. Isto fez com que tivesse diferentes testemunhos acerca do EP que 

me levaram a formar o meu entendimento.  

Na minha opinião não há qualquer dúvida que a prática de ensino (neste 

caso no EP) oferece aos futuros professores uma oportunidade única de serem 

parte integrante da cultura escolar (Batista e Queirós, 2013). Também existe 

alguma concordância relativamente ao papel que o contacto com professores 

experientes (em contexto escolar) tem na aprendizagem dos futuros 

professores (Keay, 2007, cit in. Batista e Queirós, 2013). Este contacto com os 

professores (mais especificamente o contacto entre os professores estagiários 

e os professores cooperantes) é, assim, de importância fulcral para a formação 

do futuro professor já que, como afirma Nóvoa (2009) deve ser dado espaço a 

uma formação de professores dentro da própria profissão docente. Esta ideia é, 

no entanto, contraposta por Pring (1996) que chama a atenção para alguns 

problemas que possam surgir advindos da colaboração entre professores mais 

experientes e professores inexperientes como é o caso da imitação de 

estratégias de ensino (por parte dos professores inexperientes) que, ao terem 

um exemplo tão próximo deles (professores mais experientes) seguem-no 

como se este fosse o supra-sumo da verdade, deixando um pouco de lado a 

autocrítica e não refletindo sobre aquilo que estão efetivamente a aplicar. Esta 

reflexão assume então, dentro do contexto do EP, um papel fulcral já que cabe 

a todo o NE e também à comunidade escolar cultivar a noção de reflexão e 

aplicá-la em todos os momentos do percurso do professor-estagiário. Assim, o 

EP torna-se um espaço de partilha e aprendizagens entre os professores mais 

experientes e os professores mais novos.  

Em suma, o EP era para mim um espaço de partilha, aprendizagem e 

sobretudo de reflexão e confronto. É neste contexto de estágio que muitas 

vezes se dá o “choque” entre os constructos que o EE tem definidos e aquilo 

que é a realidade do ensino atual. É então nesta altura que o EE consegue 
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perceber a magnitude de tudo aquilo que aprendeu durante o seu percurso 

académico e pessoal e a aplicação que poderá ser dada aos seus 

conhecimentos.  

Cabe então ao EE, devidamente coadjuvado pelos seus pares e 

“mentores”, usar as suas capacidades para ter sucesso nesta etapa e ir 

montando, peça a peça, esta parte tão importante da sua formação. 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Escola como Instituição 

A escola como instituição é um produto de vários processos complexos. 

Cada escola pode ser considerada uma instituição social ímpar na medida em 

que, apesar de possuir formas de organização e funcionamento que são 

transversais a quase todas as escolas, ela apresenta diversos aspetos que a 

distinguem de outras escolas e que advêm da sua própria trajetória histórica, 

do meio em que está inserida e dos “atores” que nela atuam. 

A escola é assim um espelho da sociedade atual e tem sido cada vez 

mais influenciada por fatores socioeconómicos e políticos (Gomes Carvalho, 

2006). Neste sentido cresce o papel da escola como instituição de 

desenvolvimento do compromisso social da comunidade, na medida em que 

ela tem o papel de desenvolver cidadãos íntegros que tenham um 

compromisso bem vincado para com a sociedade em que estão inseridos. 

Na minha opinião, a instituição escolar deve ser vista como uma 

instituição social e cultural em que não se pretende apenas educar cidadãos 

reprodutores das ideias da “classe dominante” mas sim cidadãos que possam 

ter uma atitude reflexiva e proactiva no desenvolvimento da sociedade. 

 

 

3.2.  A Escola Secundária Filipa de Vilhena 

A Escola Secundária Filipa de Vilhena (ESFV) foi criada 1898, tendo-se 

instalado definitivamente em Paranhos em 1959 e adotado o nome atual em 

1974. 

Em 2010, a ESFV foi alvo de uma requalificação dos seus espaços, algo 

que veio melhorar notoriamente as suas condições e equipamentos. É de 

realçar que, no que concerne à prática desportiva, esta requalificação não 

trouxe mais-valias práticas para os alunos e professores já que, de acordo com 
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os docentes de EF da escola, as mudanças levadas a cabo durante a 

requalificação não conseguiram melhorar efetivamente as condições de prática 

desportiva. 

A ESFV define-se como uma instituição com um capital com valor 

económico mensurável e reconhecido bem como um capital humano/intelectual 

e social, constituído por aquilo que conhece, as redes de contactos e de 

cumplicidades e influências que tem estabelecidas. Esta instituição define-se 

também como possuidora de um capital social positivo feito de confiança e 

esperança e assume-se como possuidora de uma resiliência organizacional 

cultivada pela transparência e pelo cumprimento de regras claras (PEE, 2014). 

Deve-se destacar que a ESFV atravessa agora uma situação algo 

complicada já que, por diversos fatores (como é exemplo a reforma antecipada 

de alguns professores que tem vindo a obrigar a um trabalho reforçado de 

integração de novos docentes na escola), tem vindo a perder algum do seu 

“prestígio” com a mudança gradual da sua massa estudantil e docente.  

A população escolar tem ultrapassado, nos últimos anos, os 1100 alunos 

sendo que 20% destes são subsidiados pelos Serviços de Acção Social 

Escolar (ASE) havendo ainda 3 dezenas de alunos com Bolsas de Mérito 

atribuídas. 

A ESFV conta com uma Associação de Estudantes bem como uma 

Associação de Pais e Encarregados de Educação que participam ativamente 

no funcionamento da instituição revelando-se, por vezes, importantes para a 

resolução de problemas. 

O corpo docente da escola é constituído por cerca de 100 professores 

sendo que no grupo de Educação Física se encontram 7 (4 do sexo masculino 

e 3 do sexo feminino). 

No que aos espaços desportivos diz respeito, a escola conta com dois 

ginásios interiores (G1 e G2) e dois espaços exteriores. Além destes, possui 

uma sala de aula e uma sala de expressões, utilizadas apenas em situações 
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pontuais que assim o exijam. O G1 é o espaço interior de maiores dimensões, 

sendo utilizada para a lecionação de modalidades como o Voleibol, Badminton, 

Ginástica de Aparelhos. O G2 é o espaço interior de menores dimensões e, 

normalmente é utilizado para a lecionação da Dança ou da Ginástica Artística e 

Acrobática. Os 2 espaços exteriores estão reservados para a lecionação das 

restantes modalidades, como o Atletismo ou os Jogos Desportivos Coletivos. 

Estes espaços exteriores apresentam algumas limitações já que apenas um é 

coberto e essa mesma cobertura é bastante pobre (em dias de chuva e vento o 

espaço apresenta o piso molhado e escorregadio, o que o torna algo perigoso). 

Relativamente aos materiais e condições específicas disponíveis para a 

prática desportiva, a escola tem ainda algumas carências importantes, como 

uma caixa de areia e uma zona de lançamentos (que impossibilitam que no 

atletismo se aborde os saltos horizontais e lançamentos, respetivamente).  

 

3.3.  Caraterização das turmas 
 

Turma Residente 

Numa seleção aleatória, fiquei encarregue de lecionar a uma das 3 turmas 

do 11º ano. Dos vinte e cinco discentes com idades entre os dezasseis e os 

dezanove anos que compunham a turma, oito eram do sexo masculino e 

dezassete do sexo feminino. 

De forma a caracterizar melhor os alunos, o NE elaborou um inquérito 

(anexo 1), que foi entregue e preenchido pelos alunos no primeiro dia de aulas 

de EF. Da análise dos inquéritos, verifiquei que cinco alunos tinham alguma 

prática desportiva federada, e apenas oito alunos já tinham tido alguma 

participação no Desporto Escolar. As modalidades desportivas que os alunos 

elegeram como preferidas foram o futebol e o badminton. Por outro lado, as 

modalidades que os alunos mencionaram gostar menos foram a dança e a 

ginástica 
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Relativamente à atitude e comportamento na sala de aula, a turma 

revelou-se bastante irregular. Na maioria das modalidades lecionadas ao longo 

do ano, a turma, maioritariamente as raparigas, revelou baixa motivação e 

comprometimento com a disciplina. Apesar disso, em termos comportamentais, 

os alunos não criaram problemas, excetuando casos pontuais. 

Devo realçar que, para além dos baixos níveis de motivação 

apresentados, de forma geral, pela turma, também a apetência para as 

modalidades lecionadas e prática desportiva se revelou bastante modesta. Este 

facto é corroborado pelo reduzido número de alunos que praticavam alguma 

modalidade desportiva. 

Turma do 2º Ciclo 

No 2º Período foi dada ao NE a oportunidade de lecionar a uma turma do 

5º ano da EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha, dado que a ESFV não integra o 2º 

ciclo, por se tratar de uma escola não agrupada. 

Para além de possuir 2º ciclo, a principal característica que diferencia a 

EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha da ESFV diz respeito ao facto de ser uma escola 

TEIP (território educativo de intervenção prioritária) sendo constituída, 

maioritariamente, por alunos provenientes de contextos socialmente 

desfavorecidos, o que não é tão preponderante na ESFV.  

Mais uma vez, a seleção das turmas do 2º ciclo pelas quais cada EE 

ficaria encarregue foi feita de forma aleatória, mas tendo em conta a 

conjugação com o horário da turma residente da ESFV. 

A turma do 5º ano que me foi atribuída era constituída por 23 elementos, 

15 rapazes e 8 raparigas com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos. 

Assim, no dia treze de Dezembro tive a oportunidade de conhecer a turma 

e apresentar-me, ainda que a lecionação só fosse começar no 2º período. 
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De um modo geral, a turma revelou-se sempre motivada para a prática 

desportiva e, ainda que alguns alunos fossem algo irrequietos, o seu 

comportamento foi adequado e não comprometeu a lecionação das aulas.  

É de realçar o contraste entre a atitude e comportamento desta turma face 

à turma residente, o que é expectável dada a diferença de idades e importância 

dada à disciplina.  

Turma do 1º Ciclo 

Na lecionação de Expressões Físico-Motoras, as turmas foram atribuídas 

de forma aleatória, já que o horário era exatamente o mesmo para os três 

professores. Assim fiquei, tal como os meus colegas, encarregue de lecionar 

estas aulas a uma turma do 2º ano do Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de 

Caminha. 

As aulas decorreram numa Escola Básica do 1º ciclo. Apesar de o 

material à disposição dos professores ser adequado, os espaços de aula não o 

eram. Assim, decorriam sempre 2 aulas ao mesmo tempo nos 2 espaços 

disponíveis sendo que apenas 1 destes espaços era coberto. Felizmente, isto 

acabou por não hipotecar nenhuma aula, apesar de ter tido sempre influência 

na organização das tarefas da aula.  

A turma era composta por vinte e seis alunos, onze do sexo feminino e 

quinze do sexo masculino com idades compreendidas entre os sete e os oito 

anos de idade.  

De um modo geral, a turma revelou um comportamento adequado às 

aulas, ainda que os alunos fossem, na sua maioria, algo agitados (próprio da 

idade).  
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3.4. A experiência no 1º e 2º ciclo 

 

3.4.1.  O 2º ciclo 

Ao longo de todo o 2º Período tive a oportunidade de lecionar a uma 

turma do 5º ano. Sendo este o meu primeiro contacto com a turma, houve 

necessidade de realizar uma Avaliação Diagnóstica das modalidades a lecionar 

ao longo do Período (Futebol, Ginástica e Dança), findas as quais, verifiquei 

que a turma se encontrava no nível introdutório em todas as modalidades. É de 

realçar o facto de este ser o primeiro ano letivo de contacto dos alunos com a 

disciplina de Educação Física (por se tratarem de alunos do 5º ano, iniciando o 

seu percurso no 2º ciclo do Ensino Básico). 

A motivação para a prática destes alunos revelou-se bastante alta, o que 

fez com que o seu empenhamento fosse maior. Não obstante, foram surgindo 

pontualmente comportamentos desviantes, vindos de alguns alunos que eram 

mais irrequietos.  

Mais uma vez, face à realidade da turma residente do 11º ano, esta turma 

do 5º ano apresentava um forte contraste na sua constituição já que era 

composta por 15 rapazes e 8 raparigas. A diferença de atitude e desempenho 

nas diferentes modalidades foi também consideravelmente notória, com os 

rapazes a demonstrarem muita motivação e empenhamento para o futebol 

(apesar de apresentarem também mais desvios no comportamento durante os 

exercícios) e menos para a ginástica e a dança, o que contrastava com as 

raparigas que eram o inverso, como corrobora o excerto abaixo. 

“Sendo assim, o comportamento dos alunos, ainda que algo agitados com 

o jogo (principalmente os rapazes), foi correto. A maioria das raparigas (com 

excepção da A) continua a demonstrar um  empenhamento nas tarefas da aula 

que não é satisfatório, principalmente a B” 

(reflexão da aula 45 e 46, dia 27/01/2017) 

Um aspeto relevante da atitude dos alunos nas aulas diz respeito à forma 

como estes se relacionavam entre si e como turma. Não raras as vezes, os 
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alunos entravam em picardias entre si que, inevitavelmente, levavam a queixas 

diretas destes a mim, na tentativa de prejudicar os colegas, algo que tomei 

como característico da faixa etária e que é comprovado pelo excerto abaixo. 

 

“É notório que nestas idades os alunos criam muitos conflitos entre si e 

estão constantemente a queixar-se uns dos outros. Devo então estar mais 

atento ao que estes fazem nas aulas mas desvalorizar mais aquilo que me vão 

dizendo e “acusando” para desencorajar estas atitudes.” 

(reflexão da aula 51 e 52, dia 10/02/2017) 

 

Também a organização das aulas e atividades teve de ser bastante 

diferente face ao que era utilizado na turma residente já que, no 5º ano, os 

alunos tinham mais propensão para entrar em conflito uns com os outros 

quando se encontravam em inatividade ou quando as tarefas da aula me 

levavam a concentrar mais as atenções em alguns grupos de alunos (grupos 

de trabalho por estações, por exemplo), fazendo com que os restantes 

sentissem que não estavam a ser observados. Tudo isto fez com que as aulas 

nesta turma fossem mais controladas, privilegiando a Instrução Direta e, face à 

grande disponibilidade e motivação para a prática, tivessem também um tempo 

de empenhamento motor bastante alto. 

 

3.4.2. O 1º ciclo 

As aulas eram de apenas sessenta minutos, uma vez por semana, o que, 

por si só, tornava a lecionação a esta turma bastante diferente das outras. Para 

além disso, o facto de se tratar de uma disciplina diferente da Educação Física 

(Expressões Físico-Motoras) e de uma turma com idades consideravelmente 

mais baixas do que as das outras turmas, fez com que esta experiência fosse 

bastante enriquecedora.  
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As aulas tiveram início em Novembro e estenderam-se até ao fim do 2º 

período.  

Para além de ser uma experiência nova para mim, também o foi para os 

alunos, que tiveram então o primeiro contacto com a disciplina de EFM o que 

foi algo desafiador, já que não tinha nenhuma referência daquilo que a turma 

era capaz e da forma como deveria estruturar as aulas. Desta feita, depois de 

algumas reuniões com a professora co-cooperante (que esclareceram aquilo 

que era pretendido e facilitaram muito a organização e planeamento das aulas) 

iniciei a lecionação à turma. Apesar de algum receio inicial por se tratar de uma 

turma nova e de uma faixa etária consideravelmente mais baixa da minha 

turma residente, as primeiras aulas foram bastante satisfatórias e a 

estruturação e evolução dos exercícios a aplicar revelou-se bastante natural. O 

primeiro bloco lecionado foi o de Deslocamentos e Equilíbrio e, devido ao nível 

elementar da turma, as tarefas propostas permitiam grande variabilidade e 

dinâmica uma vez que pequenas alterações eram já desafios consideráveis 

(mas ajustados) para os alunos. Este facto aliado às limitações do espaço de 

aula fez com que cada vez mais fosse capaz de criar e adaptar tarefas simples 

para tornar as aulas mais dinâmicas e cativantes, o que se revelou muito 

proveitoso para mim.   

No 2º Período manteve-se o foco nos Deslocamentos e Equilíbrio (com 

um incremento de complexidade) mas, devido ao facto de os alunos terem 

provas de aferição de EFM no final do ano letivo, esta passou a ser também 

uma preocupação. Assim, as aulas começaram a contemplar percursos de 

perícia mais específicos, com base naquilo que estava estipulado na 

caracterização das provas pelo IAVE (2016).  Estes percursos eram já bastante 

semelhantes aos exercícios que vinham a ser aplicados nas aulas o que fez 

com que os alunos tivessem bastante tempo de exercitação.  

Toda a experiência se revelou muito enriquecedora para mim já que me 

fez adaptar a um contexto consideravelmente diferente do da minha turma 

residente e lecionar com objetivos distintos.  
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 
 

Foi no dia 16 de Setembro que a realidade me bateu à porta. Às 16h35, a 

minha primeira aula enquanto professor estagiário na ESFV dava início. À parte 

a ansiedade e o receio que me acompanhavam neste momento marcante em 

particular, este processo foi precedido de um conjunto de tarefas que são (e se 

revelaram) fundamentais para o desempenho da prática docente. 

Foi a partir do momento em que me desloquei pela primeira vez à escola 

em contexto de estágio, que tive o primeiro contacto com a sensação de ser 

um verdadeiro professor e estudante em simultâneo. Assim, enquanto 

professor-estudante, incumbi-me da tarefa de analisar o contexto em que 

estava agora inserido. Para isto, recorri ao Projeto Educativo da Escola (PEE), 

Projeto Curricular da Escola (PCE), Plano Anual de Atividades (PAA) e 

Programas de Educação Física do Ensino Secundário (PNEF).  

 Na análise do contexto da prática pedagógica, depois de revistos os 

documentos da escola, procedi à organização do planeamento anual, de 

maneira a ir ao encontro daquilo que compõe os 3 primeiros módulos do 

modelo proposto por Vickers (1990). Ainda que esta tarefa tenha sido 

cumprida, à medida que ia começando a lecionar as aulas, fui-me apercebendo 

de que nem tudo aquilo que estava previsto e planeado decorria de acordo com 

o que eu tinha idealizado, tendo-me visto forçado a constantes adaptações e 

mudanças no planeamento. 

Apesar de considerar que as minhas vivências na área desportiva foram 

ricas tanto ao longo do meu percurso escolar, como ao longo do meu percurso 

universitário, percebi que, mesmo depois do primeiro ano de formação inicial 

de professor, necessitaria de me socorrer muito na bibliografia e na convivência 

com professores mais experientes. Assim, para além do trabalho individual que 

fui fazendo (procurando justificar decisões e encontrar explicações para 

problemas que iam surgindo) se ter revelado muito importante, também as 

reuniões formais e informais do NE foram ganhando mais preponderância. 
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Nestas reuniões, com a presença do PC, pudemos discutir ideias e dúvidas 

que iam surgindo. 

Posteriormente procedi à construção do meu planeamento anual e do 

primeiro MEC que seria aplicado na turma que tinha sob a minha 

responsabilidade. 

Após esta fase de planeamento, veio a realização. 

 

4.1.1. Conceção 

 

A conceção é, no meu entender, o ponto de partida para todo e qualquer 

projeto ou plano que vá ser elaborado. Bento (2003, p.17) faz menção a isto 

mesmo, referindo que “todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu 

ponto de partida na conceção de conteúdos dos programas e normas 

programáticas de ensino”. Assim, após ter conhecimento e fazer a análise dos 

conteúdos e normas programáticas do ensino é que é possível começar a 

conceber a ideia daquilo que vai ser planeado. Esta conceção apresenta-se 

então como uma contextualização das normas e conteúdos à realidade 

específica que o docente encontra.  

Em EF é fulcral que se tenha conhecimento acerca do PCEF, PNEF, PEE, 

e RI (estes 2 últimos são referentes ao contexto escolar específico). Desta 

feita, na primeira reunião do NE, o PC propôs e aconselhou a leitura destes 

mesmos documentos.  

O Regulamento Interno (RI) apresenta-se como um documento que 

estabelece as normas de convivência e relações interpessoais da comunidade 

escolar, dando ênfase ao serviço a prestar aos alunos mas sem desvalorizar os 

direitos e deveres de todos os seus membros. 

O PEE “é um documento identitário, com projeção no futuro, que atua, de 

modo coerente, sobre a prática docente e a ação dos outros elementos da 

comunidade educativa.” (ESFV, 2014). Assim este Projeto afigura-se como 

uma reconstrução do currículo aplicando-o sobre a escola e a comunidade, 

tendo em conta as intenções educativas dos seus órgãos. 
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Para além do PNEF, também o PCEF foi analisado e acompanhado na 

sua criação. Este Projeto, elaborado pelo grupo de EF, é também ele uma 

contextualização das normas gerais à realidade da ESFV. Neste caso, tendo 

em conta o PNEF e sobretudo o PEE e o PAA, o grupo de EF definiu 

concretamente quais os espaços de aula a utilizar e quais as modalidades a 

abordar em cada um deles, elaborando também o esquema de rotação que é 

designado por roulement.  

Por último, também o PAA foi analisado tendo como objetivo perceber e 

conhecer as atividades que a ESFV tinha agendadas e a maneira como elas se 

distribuíam ao longo do ano letivo. 

Todos estes documentos foram fundamentais na preparação do ano 

letivo, fornecendo-me as informações necessárias acerca do contexto em que 

me inseri. 

 

4.1.2.  Planeamento 

 

“O planeamento do professor constituiu-se como uma janela 
estrategicamente privilegiada para contemplar o ensino. Quaisquer intenções 
de reforma educativa, de inovação curricular ou de ensaio de métodos e 
materiais didácticos terão que forçosamente passar pelo crivo do planeamento 
do professor. Compreender o planeamento do professor é, do ponto de vista 
psicológico, compreender como o professor transforma e interpreta 
conhecimento, formula intenções e actua em função desse conhecimento e 
dessas intenções” 

 (Graça, 2001, p.108) 
 

 

No que diz respeito ao planeamento, surgiram algumas dificuldades 

iniciais. Isto deveu-se, sobretudo, ao facto de ter alguma dificuldade em lidar e 

adaptar-me ao contexto em que teria de atuar. Também devido ao facto de, no 

primeiro ano do MEEFEBS, nos terem sido ensinados diferentes formas e 

variantes do planeamento, deixando-nos algo indecisos e confusos acerca da 

forma exata de o aplicar. Assim, mesmo nesta tarefa de planeamento que deve 

ser desenvolvida numa fase inicial, demorei algum tempo até definir bem a 

forma de trabalhar, o que fez com que o planeamento fosse melhorando à 

medida que o tempo avançava. 
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O planeamento é visto como um plano de intenções, uma previsão de 

como o professor irá melhorar os resultados dos seus alunos. Rink (2014) 

refere que os resultados de aprendizagem devem ser especificados nos 

programas de educação, nomeadamente nos planeamentos. A autora ainda 

afirma que esses resultados devem ser determinados em relação ao que que o 

aluno espera aprender através da experiência educativa.   

Nem sempre o que planeamos é o que acontece na realidade e, no meu 

entender, aquando do planeamento deve ser considerado o inesperado, 

fazendo assim que este seja flexível. 

O objetivo do Planeamento é também, segundo Bento (2003), descobrir 

determinados contextos reguláveis que facilitem a racionalização do processo 

de ensino, ou seja, ainda que o ensino não possa ser programado em toda a 

sua complexidade, é possível criar estratégias padronizadas que serão 

aplicáveis em determinados contextos. 

  

 

 Planeamento Anual 

Iniciando numa perspetiva macro para uma perspetiva micro, o plano 

anual de turma (anexo II) foi um dos primeiros documentos a ser elaborado. 

Para isso foi importante conhecer o calendário escolar e o roulement de EF, 

tendo em conta que o planeamento anual de turma foi elaborado de forma 

subordinada às matérias escolhidas para lecionar ao longo do ano e também à 

distribuição dos espaços. 

Depois de ficarem estipuladas as matérias a lecionar e o roulement (em 

reunião com o grupo de EF), a distribuição foi a seguinte: no 1º Período seria 

lecionado ginástica acrobática e Andebol; no 2º Período Voleibol e dança; no 3º 

Período basquetebol e ginástica, sendo que a aptidão física se distribuiu ao 

longo dos 3 períodos. Relativamente aos espaços utilizados, à exceção do 

Voleibol, todas as modalidades coletivas foram lecionadas no E3 (exterior), já a 

dança e a ginástica acrobática decorreram no E2 e, por fim, o Voleibol e a 

ginástica de aparelhos decorreu no E1.  
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Foi também estabelecido, em reunião de grupo de EF, que as dez 

primeiras aulas do 1º Período seriam dedicadas à avaliação diagnóstica de 

parte das modalidades a lecionar ao longo do ano (Ginástica acrobática, 

Andebol, Voleibol, aptidão física). Desta forma, nas dez primeiras aulas, as 

turmas rodaram pelos diferentes espaços a cada semana (3 aulas em cada 

espaço). 

Após estas deliberações iniciais, procedi à elaboração do plano anual de 

turma, que teve de ter em consideração os objetivos e as limitações do ano 

letivo. Este plano, fundamental para a organização da lecionação à turma, foi 

sofrendo alterações consecutivas à medida que iam surgindo novas 

informações e diretrizes e também à medida que o calendário escolar 

avançava. A título de exemplo e, porque a minha aula de bloco estava 

reservada para a sexta-feira, vi-me forçado a alterar o plano anual devido às 3 

greves da função pública que foram marcadas para essa altura, bem como 

avaliações intercalares no 1º período. 

Também na elaboração deste planeamento foi, obviamente, tido em conta 

o PAA, PEE; PCEF e PNEF. 

Finalizando, o planeamento anual serve de base e abarca os 

planeamentos que são feitos posteriormente e que têm uma perspetiva mais 

micro. 

 

Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) 

O MEC, modelo desenvolvido por Vickers (1990), conglomera o 

planeamento de instrução de uma modalidade desportiva em quatro categorias 

transdisciplinares: Habilidades Motoras, Cultura Desportiva, Fisiologia do 

Treino e Condição Física e Conceitos Psicossociais, abarcando assim os 

objetivos específicos de cada modalidade e também os objetivos gerais que 

são transversais a todas as matérias, neste caso, da EF. Este modelo está 

dividido em três fases (análise, decisão, aplicação), que se subdividem em oito 

módulos: 
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Análise: Esta fase comporta os Módulos 1, 2 e 3, referente à fase inicial 

de planificação, onde são analisadas as matérias a ensinar, as condições de 

ensino e os alunos a quem será lecionada a matéria. 

Módulo 1 (Estrutura do Conhecimento): Organização dos conteúdos de 

ensino, tendo em conta as quatro categorias transdisciplinares. Refere-se à 

procura de conhecimento da matéria a abordar. 

Módulo 2 (Análise das Condições de Aprendizagem): Considerados os 

recursos temporais, espaciais e materiais disponíveis para o processo de 

ensino. 

Módulo 3 (Análise dos Alunos): Caracterização de cada elemento da 

turma, nas diferentes unidades abordadas. 

 

Decisão: Nesta fase, composta pelos Módulos 4, 5, 6 e 7, são tomadas 

decisões quanto aos conteúdos a lecionar e também a extensão e 

sequenciação de cada um desses conteúdos. Na fase da decisão, são também 

definidos os objetivos de ensino de cada conteúdo, criados os critérios de 

avaliação e criadas as tarefas de aprendizagem e possíveis progressões. 

Módulo 4 (Determinação da Extensão e Sequência dos Conteúdos): 

Definição dos conteúdos a lecionar e sua sequência, considerando a função 

didáctica de introdução, exercitação, consolidação e avaliação de cada 

conteúdo. 

Módulo 5 (Definição dos Objetivos): Delineamento dos objetivos de 

ensino, considerando os domínios motor, cognitivo e sócio-afetivo. 

Módulo 6 (Configuração da Avaliação): Definição do tipo, momentos e 

instrumentos de avaliação. 

Módulo 7 (Desenho das Atividades de Aprendizagem/Progressões de 

Ensino): Criação de tarefas de aprendizagem para cada um dos conteúdos e 

progressões de ensino, articulando a sua complexidade e dificuldade. 

Aplicação - Módulo 8 (Aplicação dos Conteúdos em Prática): Nesta fase, 

que é composta apenas pelo módulo 8, expressa no plano de aula, são postos 

em prática todos os conhecimentos previamente definidos. 
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Os MEC’s foram realizados após as avaliações diagnósticas das 

modalidades (excetuando dança que não teve esta avaliação) e foram 

constantemente consultados ao longo das UDs. O MEC apresentou-se, para 

mim, como o documento que oferecia praticamente toda a informação 

necessária para a construção de cada plano de aula. Este documento 

contempla os conteúdos a abordar em cada disciplina, a ordem de lecionação 

dos mesmos, a correta execução/cumprimento dos conteúdos e, ainda, 

exercícios que correspondem a cada conteúdo referente às habilidades 

motoras de cada modalidade. 

Unidade Didática  

Bento (2003), atribui uma importância ao planeamento da Unidade 

Didática (UD), afirmando que “em torno da unidade temática decorre a maior 

parte da atividade de planeamento e de docência do professor” (p. 76).  

O mesmo autor refere que “o planeamento a este nível procura garantir, 

sobretudo, a sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e 

organizar as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e 

orientação da ação pedagógica” (p. 60). Assim, a UD correspondente ao 

Módulo 4 do MEC, constitui-se como parte fundamental do mesmo, sendo lá 

que se define a extensão e sequência de abordagem dos conteúdos, devendo 

conter as funções didáticas de cada conteúdo: avaliação, introdução, 

exercitação e consolidação. A construção da UD afigura-se, assim, crucial para 

a concretização do MEC referente a cada uma das modalidades. De acordo 

com Vickers (1990) ela assenta em quatro aspetos: Habilidades Motoras, 

Cultura Desportiva, Fisiologia e Condição Física e Conceitos Psicossociais.  

 “é possível atribuir a cada aula os seus objetivos específicos (...) 

convergindo para uma direção unívoca (...) isto não quer dizer que, no 

planeamento e preparação do ensino o professor deva subestimar a aula. Esta 

linha de atuação visa precisamente o aumento da qualidade e da eficácia de 

cada aula. A aula constitui o verdadeiro ponto fulcral do pensamento e da ação 

do professor” 

Bento (2003, p.77)   
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O excerto acima apresentado permite compreender que, Apesar do 

cuidado na construção de cada UD, é percetível que a verdadeira realização da 

prática do professor é feita na sala de aula no momento da lecionação, onde 

muitas situações imprevisíveis acabam por surgir e nas quais o professor terá 

de atuar e decidir em função da rentabilização e promoção do sucesso do 

processo de E-A dos alunos, sendo abandonado algumas vezes o 

anteriormente planeado. 

 

4.1.3.  Realização  

 

UD de Ginástica Acrobática 

É de considerar a questão da preferência dos alunos pela modalidade, 

sendo de destacar que uma parte considerável da turma elegeu a ginástica 

como a modalidade que menos gostavam. Este aspeto acabou por ter algum 

peso no desenrolar da UD uma vez que influenciou a motivação dos alunos 

para a prática. 

A escolha das figuras a realizar pelos grupos, bem como o método de 

avaliação que utilizei teve de ir ao encontro do nível apresentado pelos alunos 

na avaliação diagnóstica inicial (nível elementar).  

O principal problema com que me deparei ao longo desta UD foi o do 

controlo da turma. Inicialmente, adotei uma postura demasiado passiva, sendo 

que por vezes deixava os alunos com muito pouco tempo de empenhamento 

motor. Isto fez com que a UD ficasse, logo à partida, comprometida porque, 

para além de algumas aulas terem um tempo de empenhamento motor muito 

reduzido, o facto de isto acontecer nas primeiras aulas da UD fez com que os 

alunos interiorizassem este tipo de comportamento e o identificassem como 

padrão. Isto trouxe-me alguns problemas e levantou várias questões já que 

observava uma evolução muito reduzida nas aprendizagens dos alunos de aula 

para aula. Como forma de contrariar esta tendência, decidi, em conformidade 

com o PC e os meus colegas de núcleo, recorrer a uma estratégia de 
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responsabilização dos alunos, numa tentativa de que eles aumentassem os 

níveis de participação nas tarefas, como é referido por Hastie e Saunders 

(1991). O método escolhido para levar a cabo esta responsabilização centrou-

se na definição de um intervalo de tempo em que cada grupo de alunos teria de 

apresentar à turma as figuras em que tinha trabalhado durante a aula e que iria 

incorporar no seu esquema da avaliação sumativa (isto passar-se-ia apenas 

nas aulas de bloco). Na primeira aula em que utilizei esta estratégia, os alunos 

pareceram corresponder às minhas expectativas, apresentando-se mais 

motivados para a prática. No entanto, nas aulas que se seguiram, os alunos 

foram perdendo motivação e voltaram a ter uma postura demasiado relaxada, 

com um baixo tempo de empenhamento motor na aula o que fez com que a 

estratégia de responsabilização não surtisse o efeito pretendido. 

Por fim, algo que havia considerado para a avaliação final foi a 

componente artística do esquema (harmonia, fluidez, sincronização entre o 

esquema e a música, atitude). Apesar de ir lembrando aos alunos ao longo das 

aulas que isto seria alvo de avaliação, chegada a avaliação final, estes 

revelaram que este aspeto foi pouco ou nada trabalhado. Penso que nesta 

questão, o principal fator que condicionou o desempenho dos alunos foi a 

minha abordagem e postura, já que, apesar de ir referindo ao longo das aulas, 

não dei a devida importância a este componente. 

Acabei por entender que, nesta modalidade tenho que ser mais rigoroso 

no estabelecimento e cumprimento das tarefas da aula de forma a que os 

alunos mantenham um empenhamento motor satisfatório. Para além disso, 

também é essencial que as primeiras aulas sejam mais ricas e dinâmicas na 

organização dos exercícios de maneira a criar uma boa rotina de trabalho para 

o resto da UD. 
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UD de Andebol 

 O desenrolar desta UD foi influenciado de sobremaneira por fatores 

externos. Inicialmente, a 1ª aula de bloco, em que estava planeado fazer uma 

breve apresentação da modalidade e do funcionamento das aulas (mais 

concretamente a questão das equipas, calendário competitivo e pontuação) foi 

adiada 1 semana devido a greve dos funcionários da escola. Tratando-se de 

uma UD com poucas aulas, esta circunstância reduziu para apenas 3 o número 

de aulas de bloco a lecionar. Em seguida, aquela que foi a primeira aula de 

bloco efetivamente lecionada, acabou por decorrer sob condições climatéricas 

bastante adversas (piso escorregadio, chuva, frio). Estas condições fizeram 

com que as tarefas que haviam sido planeadas para a aula não se 

adequassem ao contexto daquele momento. A parte final desta aula, destinada 

ao jogo formal com registo de pontuações, não decorreu da forma esperada, 

uma vez que os alunos estavam demasiado desconfortáveis com as condições 

climatéricas e mostravam-se pouco motivados para a prática.  

Ao longo da UD, a progressão de conteúdos inicialmente planeada 

acabou por perder importância face àquele que se tornou o principal objetivo 

das aulas de andebol, o empenhamento motor dos alunos. Bem sei que se 

deve conseguir conciliar estes 2 aspetos em todas as aulas de EF mas, para 

mim, acabou por ser uma tarefa cumprida com pouco sucesso. Para este 

pouco sucesso contribuíram vários fatores: as condições espaciais e materiais 

da escola; as condições meteorológicas incontroláveis; a necessidade de 

manter os alunos em empenhamento motor sob pena de perder a motivação da 

turma para as tarefas e colocá-la em situações desconfortáveis. Obviamente 

que todos estes fatores conjugados tiveram muita influência no decorrer da UD 

e, sobretudo nas decisões que fui tomando. 

Em suma, nesta UD demonstrei diversas dificuldades na gestão e 

adaptação de tarefas ao contexto e às condições que me foram apresentadas. 

Consegui obviamente perceber que devo estabelecer melhor quais os objetivos 

prioritários de cada aula e adaptar as tarefas de forma a cumpri-los 

minimamente. Apesar disso, é também notório que a escola em que lecionei 
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não possui, de todo, as condições mais adequadas para a prática da Educação 

Física, nomeadamente no que diz respeito aos espaços de aula. 

 

UD de Voleibol 

Nesta UD estava prevista a utilização do Modelo de Educação Desportiva 

(MED). Assim sendo, todas as aulas foram organizadas e planeadas tendo este 

modelo em conta. A utilização do MED acabou por ter bastante influência no 

desempenho dos alunos ao longo desta UD (como era expectável). A escolha 

das equipas (feita por mim) revelou-se um ponto fulcral para o desenrolar do 

processo de ensino-aprendizagem desta modalidade. Inicialmente, tive 

dificuldade em construir as equipas de forma equilibrada. Isto porque, apesar 

de eu ter usado como critério de seleção as classificações dos alunos na 

avaliação diagnóstica (tentei equilibrar as equipas com elementos mais 

capazes e menos capazes), só após as primeiras semanas de aulas foi 

possível averiguar se as equipas estavam efetivamente equilibradas ou não. 

Nesta altura optei, talvez erradamente, por não fazer alterações a nenhuma 

equipa e manter os mesmos elementos até ao fim da UD, o que acabou por se 

traduzir em algum desequilíbrio nos torneios já que duas equipas eram 

claramente mais fracas do que as outras. Para além do rendimento das 

equipas, também as relações entre os seus elementos não foram sempre as 

melhores. Duas das cinco equipas formadas foram revelando alguns problemas 

de gestão e organização que recaíam, sobretudo, sobre os seus capitães. 

Apenas me apercebi destas situações quando a UD já ia a meio e, nessa 

altura, deparei-me com as dúvidas em relação ao que deveria fazer. Poderia 

alterar os grupos e os capitães numa fase avançada da UD (destabilizando um 

pouco as dinâmicas já estabelecidas nas outras equipas), ou tentar intervir 

junto dos grupos problemáticos e manter a mesma organização. Optei por esta 

última abordagem porque considerei que os problemas que se estavam a 

verificar não eram tão relevantes para proceder a uma alteração da 

organização das equipas e também porque, como referem Graça e Mesquita 

(2013), o MED acredita nas vantagens da aprendizagem em grupos 
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heterogéneos que mantenham uma união minimamente duradoura. Ainda, 

citando os autores, “…as tensões e os conflitos sociais e interpessoais são 

tratados através do diálogo, tentando instalar uma ética não apenas de justiça, 

mas também de equidade e consideração pelo outro” (Graça & Mesquita, 2013, 

p.15). Tendo isto em conta, tentei manter-me mais perto destes grupos para 

resolver possíveis conflitos e dúvidas que fossem surgindo bem como intervir 

junto dos capitães (ainda que nem sempre de maneira eficaz) e, fazendo um 

balanço, a opção que tomei acabou por se revelar acertada, visto que as 

equipas conseguiram manter algum espírito de grupo e os conflitos/atritos 

foram pouco significantes. 

Relativamente aos conteúdos específicos do Voleibol, nesta UD fui 

fazendo bastantes alterações àquilo que tinha sido previamente planeado.  

Baseei-me no Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo (MAPJ) no ensino 

do voleibol (Mesquita, et al. 2013) para organizar os conteúdos a lecionar e 

estabeleci previamente que, estando a turma na Etapa 2, teria de estabelecer 

uma relação muito estreita entre a técnica e a tática. Por a minha ideia de 

ensino dos JDC ser baseada no ensino da tática em detrimento da técnica, 

decidi planear a UD dando sempre prioridade às habilidades táticas.  

Nesta UD, concluí que, no aspeto específico do ensino das habilidades 

técnicas, fui pouco ambicioso e exigente com os alunos, acabando por apenas 

abordar de forma consistente nas aulas, o passe e o serviço por baixo. As 

principais razões para isto acontecer foram o reduzido número de aulas da UD 

(preferi privilegiar as habilidades táticas no tempo disponível) e a resposta dos 

alunos às tarefas baseadas no jogo que iam sendo utilizadas nas aulas. 

Citando Mesquita et al. (2013, p.83), “… A lógica didáctica tem por base a 

lógica do jogo; a aquisição de competências para jogar tem por base a 

apreciação e a compreensão do jogo, onde o ensino da técnica decorre da 

necessidade de se responder a problemas táticos emergentes…”, partindo 

deste princípio, fui percebendo que a maioria dos alunos tinha dificuldades em 

lidar com a componente tática do jogo, nomeadamente no ajustamento, 

transição e noção de recebedor/não recebedor. Assim sendo, decidi que os 
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alunos deveriam dominar o passe e o serviço por baixo para melhorarem as 

habilidades táticas supra citadas. Desta feita, em todas as aulas os alunos 

realizavam um jogo de passe (volta à Europa) em que eu me focava em dar 

feedbacks acerca desta habilidade específica. Posteriormente, incluí exercícios 

específicos para trabalhar o ajustamento, a transição e a noção recebedor/não-

recebedor. Se inicialmente fui restritivo em relação ao uso da manchete/serviço 

por cima/remate, numa fase mais adiantada da UD deixei que os alunos 

utilizassem estas habilidades em contexto de jogo formal sem, contudo, incluí-

las nas habilidades a serem lecionadas na UD. 

Em suma, a UD correu bem tendo eu, no entanto, sido pouco ambicioso 

no ensino das habilidades técnicas aos alunos. Apesar disso, foi possível 

verificar melhorias no domínio tático da maioria dos alunos da turma e também 

no cumprimento dos objetivos psicossociais associados ao MED. 

 

UD de Dança 

 

Nesta UD optei por utilizar 2 coreografias distintas, sendo que uma delas 

foi montada pelos grupos de alunos. A composição coreográfica está presente 

no Programa do Ensino Secundário bem como no manual da disciplina.  

À partida para esta UD, sentia-me bastante apreensivo e receoso. Isto 

porque tinha perfeita noção das minhas limitações advindas da pouca 

experiência nesta modalidade. Por isso, decidi que construiria a UD de maneira 

a suprimir estas dificuldades e também de forma a realçar as qualidades da 

turma nesta disciplina.  

Graves, Craves e Townsend (2000) referem que muitos professores 

excluem a dança das suas aulas, simplesmente por não terem um passado 

ligado a esta modalidade. Também Rocha e Rodrigues (2007), reflectem sobre 

a dança em contexto escolar, afirmando que os professores se encontram 

agarrados às tradições e abordam a dança de uma forma algo preconceituosa. 

Apesar disso, Almeida, Porte & Ávila (2015) discorrem acerca da importância 
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da dança, referindo que “a sua prática na escola deveria ser frequente e 

aplicada como outra qualquer modalidade.”  

Como em qualquer modalidade, planeei esta UD em função do contexto. 

Devido às minhas limitações nesta área (já referidas) mas também devido às 

características da minha turma, optei por conceder uma autonomia 

considerável aos alunos. Ciente de que isto poderia trazer problemas no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, constituí os grupos de 

trabalho de forma equilibrada e nomeei as coreógrafas cuidadosamente. 

Assim, escolhi as alunas que tinham referenciado a dança como a sua 

modalidade favorita para serem coreógrafas (tendo uma função semelhante à 

do capitão nas aulas de Voleibol). Estas escolhas revelaram-se fulcrais no 

decorrer da UD.  

Defini então que todos os grupos teriam 9 aulas para aprender a 

coreografia por mim imposta (coreografia baseada naquela realizada pela 

minha turma do 1º ano de Mestrado) e as restantes 6 aulas seriam dedicadas à 

coreografia construída por cada grupo. Para organizar as aulas, decidi utilizar 

os meios audiovisuais à disposição e projetar o vídeo da coreografia. De 

maneira a conceder mais autonomia a cada grupo, forneci esse mesmo vídeo 

aos alunos para que estes o pudessem trazer para a aula (isto foi uma 

imposição) e pudessem exercitar de acordo com o exemplo exposto no vídeo. 

Nas primeiras aulas, ainda que com alguma confusão, o empenhamento da 

turma revelou-se surpreendente e bastante satisfatório. Assim, cada grupo 

trabalhava na sua coregrafia ao longo da aula independentemente do resto da 

turma. Esta forma de trabalhar esteve sempre presente até ao fim da UD. O 

facto de em algumas situações pontuais a aula não ter decorrido da melhor 

forma, como está patente na reflexão da aula 59, em que refiro “A organização 

das tarefas acabou por não ser a melhor já que não existia uma meta e um 

objetivo para a aula”, fez com que optasse por definir melhor (e por vezes, 

atrasar as datas de apresentação que tinham sido impostas) as metas para 

cada grupo de maneira a que em cada aula fosse possível avançar na 

coreografia. Também decidi incorporar uma pequena coreografia (dança do 
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Tiriri) já utilizada pelo PC em anos anteriores de maneira a ser usada como 

tarefa de ativação geral para a aula, que teve sucesso.  

Sabendo de antemão que em cada aula os grupos teriam bastante 

autonomia tanto para cumprir as tarefas como para não o fazer, preocupei-me 

em definir e implementar regras e requisitos para que todos cumprissem. 

Assim, para além da constituição dos grupos (que se revelou muito importante) 

defini a duração da coreografia, o número de formações diferentes, o número 

de passos e as dinâmicas de grupo. Todos os grupos foram capazes de 

cumprir os requisitos e construir o seu próprio esquema.  

Aquilo que, numa perspetiva pessoal, considero que foi mais proveitoso 

ao longo desta UD, foi a constante adaptação de tarefas que fui fazendo ao 

longo das aulas. Fui percebendo que era muito mais importante dar resposta 

ao desempenho que os alunos iam mostrando do que cumprir os objetivos que 

delineei no início da UD e no início de cada sessão. Assim, os exercícios 

previstos para a aula e as metas que iam sendo estabelecidas para os grupos 

foram sendo alvo de constantes alterações que, honestamente, considero que 

tiveram um impacto positivo no desempenho da turma. 

Em suma, vincando novamente o facto de esta ser uma modalidade na 

qual tinha pouca experiência, concluo que, pesando todos os fatores, todos os 

resultados e dando valor ao trabalho em grupo desenvolvido, o desfecho desta 

UD foi positivo. 

“O mais importante em qualquer modelo de ensino da Educação Física é 

que encoraje as crianças e jovens a participarem enquanto membros de um 

grupo e não no sentido individual da prestação”. 

 (Mesquita & Rosado, 2011) 

 

UD de Basquetebol 

Esta foi a penúltima modalidade a ser lecionada no ano letivo e talvez 

aquela que foi mais condicionada por fatores externos já que, para além de ter 

tido 2 aulas hipotecadas devido a greve de pessoal não docente, esta UD 

iniciou-se no 2º Período e terminou no 3º Período. Esta particularidade fez com 
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que eu tivesse de planear a UD de forma a lecionar 5 aulas (incluindo 

Avaliação diagnóstica da modalidade e Auto e heteroavaliação do 2º Período 

de Educação Física) no 2º Período e 9 aulas no 3º Período. Adicionalmente, 

também foi marcada pela DT uma visita de estudo que fez com que a última 

aula do 2º Período não pudesse ser lecionada. Estas condicionantes fizeram 

com que, de um total de 14 aulas inicialmente planeadas, apenas 11 foram 

efectivamente lecionadas.  

Apesar dos percalços a resposta dos alunos aos exercícios utilizados na 

UD foi bastante positiva e, mesmo as raparigas (que haviam demonstrado 

alguma falta de motivação nos JDC) mostraram-se quase sempre empenhadas 

e interessadas. Também ao longo desta UD consegui verificar melhorias 

consideráveis na forma como adaptei as tarefas das aulas, alterando o 

planeamento inicial em função das condicionantes que iam surgindo, como 

refiro na reflexão da aula 83 e 84: 

 

“Tenho notado ao longo desta UD  que, para além de uma melhor atitude 

por parte dos alunos (que é muito importante), tenho conseguido analisar e 

adaptar melhor as tarefas àquilo que o contexto exige, o que leva a que as 

sessões tenham sucesso.”  

(reflexão da aula 83 e 84, dia 28/04/2017, turma do 11º ano) 

 

Mesmo condicionada por fatores externos e tendo estes reduzido 

consideravelmente o número de aulas da modalidade a lecionar, esta UD 

decorreu de forma satisfatória com destaque para uma melhoria no 

comportamento e atitude dos alunos na aula. 

 

UD de Ginástica de Aparelhos 

A UD de Ginástica de Aparelhos foi a última a ser lecionada à turma do 

11º ano e, consequentemente, o meu último contacto com os alunos em sala 

de aula no papel de professor. Composta apenas por 10 aulas inicialmente 

planeadas (incluindo avaliação diagnóstica e avaliação sumativa), esta foi 

também a UD mais curta de todas as que lecionei. 
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À semelhança daquilo que aconteceu na lecionação da modalidade de 

basquetebol, também nesta modalidade os fatores externos tiveram influência 

no desenrolar da UD, como refiro na reflexão da aula 92: 

 “As particularidades desta UD tiveram muita influência nesta sessão. 

Desde logo, o facto de apenas ter 8 aulas com conteúdo programático 

planeadas (que se podem transformar em 6, caso haja greve no dia 26) e ver-

me obrigado a realizar a avaliação sumativa na 4ª aula (terceira sessão), que 

não deixa tempo suficiente aos alunos para praticar os diferentes elementos da 

modalidade e terem confiança nas suas habilidades. Se esta limitação à UD 

estava planeada, o facto de na primeira aula (tempo) ter tido 6 ausências e na 

segunda aula (bloco) ter tido 7 ausências, influenciou, sem dúvida, a 

organização da aula e a performance da turma”  

(reflexão da aula 92, dia 24/05/2017, turma do 11º ano) 

 

Assim, ainda que os objetivos mínimos para esta UD tenham sido 

alcançados e os alunos tenham apresentado melhorias nas habilidades 

lecionadas, o facto de ter disposto de apenas 1 aula de bloco com conteúdos 

programáticos em toda a UD (algo que aconteceu devido a 1 greve e 1 

tolerância de ponto), condicionou a minha abordagem e a aprendizagem dos 

alunos, já que tive de optar por realizar a parte final da avaliação sumativa da 

modalidade na última aula do ano letivo, como refiro na reflexão da aula 96 e 

97 “Infelizmente, devido aos constrangimentos provocados pela greve e 

tolerância de ponto, que reduziram substancialmente o número de aulas da UT, 

vi-me forçado a realizar a avaliação sumativa nesta última aula”. 
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4.1.3.1. A gestão da aula pela prevenção 

O conceito de gestão da aula 

O conceito de gestão da aula pode ter interpretações distintas. Para 

Arends (2008) a gestão de aula é o modo pelo qual o professor organiza e 

estrutura a sua sala de aula com o propósito de maximizar a cooperação e o 

envolvimento dos alunos e diminuir os comportamentos desviantes. Já 

Perrenoud (2000) utiliza os termos organizar e dirigir situações de 

aprendizagem para se referir à gestão de aula. De acordo com este autor, na 

visão tradicional de um professor, a gestão de aula não é uma de suas maiores 

preocupações, ocorrendo de forma espontânea e servindo apenas para 

garantir a transmissão de conteúdo e possibilitar a realização dos exercícios da 

aula. Assim, de acordo com essa visão tradicional, os professores não 

dominam as situações de aprendizagem que colocam à disposição dos seus 

alunos e usam meios disciplinares clássicos, para que todos se mantenham 

concentrados e envolvam ativamente na sessão, ainda que correndo o risco de 

este empenho ser apenas aparente. 

Arends (2008) aponta alguns aspectos que se relacionam intrinsecamente 

com a gestão da aula: planear detalhadamente as aulas; atribuir tempo às 

atividades de aprendizagem; fazer considerações acerca da utilização do 

espaço da sala de aula, ajudar os alunos a trabalhar em grupo; analisar a 

motivação dos alunos; ter um discurso aberto e honesto. Este autor classifica 

as investigações acerca da gestão em três orientações: 

 Ênfase no indivíduo – entende que os problemas de gestão se 

relacionam com questões psicológicas dos alunos e desvios de comportamento 

manifestados individualmente. Recomenda intervenções específicas e 

procedimentos disciplinares. 

 Ecologia na sala de aula e processo de grupo – entende que uma 

boa gestão de aula tem como principal função planear e dirigir atividades de 

grupo bem concebidas e que fluam sem problemas, ou seja, a gestão depende 

da capacidade de planeamento e interacção/intervenção do docente sobre o 

grupo. 
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 Ensino eficaz – há uma relação entre o rendimento do aluno e o seu 

envolvimento nas atividades, enfatizando assim a importância da sua ocupação 

e envolvimento nas tarefas propostas. 

13 

Arends (2008), analisando outros estudos, conclui que os bons gestores 

têm procedimentos que controlam as conversas, a participação na aula, o 

movimento, as mudanças nas tarefas e a ocupação nos tempos mortos 

(tempos de espera, por exemplo) das aulas; são claros nas suas instruções; 

eliminam comportamentos perturbadores rapidamente; acompanham 

cuidadosamente o progresso dos alunos. 

Em relação aos professores iniciantes, o autor recomenda atenção a três 

procedimentos de gestão: gestão preventiva de aula, gestão de 

comportamentos inadequados, exibição de confiança. 

A gestão preventiva consiste em estabelecer regras e procedimentos 

antecipadamente que serão aplicados nas aulas, estando os procedimentos 

relacionados com a forma de conduzir as atividades em sala de aula. As regras 

definem o que os alunos podem e não podem fazer. Alguns itens da gestão 

preventiva: 

 Ensino das regras e procedimentos - É importante que o professor 

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

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

semana do ano letivo para ensinar as regras e os procedimentos. 

 Prevenção de comportamentos desviantes - Deve-se manter o fluxo 

das atividades e não fragmentar ou repetir muito as instruções, de maneira a 

não quebrar o ritmo da aula. 

 Organização das atividades em períodos de transição - No início da 

aula alguns alunos podem fazer a chamada ou outras tarefas administrativas 

para libertar o professor. É, normalmente, nos períodos de transição que os 

comportamentos perturbadores ocorrem e um bom planeamento antecipa 

esses comportamentos. O término da aula também pode gerar perturbações, 

portanto é recomendável avisar a turma de que o fim da aula está próximo, dar 

tempo suficiente para que os alunos concluam as atividades finais ensiná-los 
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que apenas podem deixar o espaço de aula quando o professor disser e não 

quando a campainha tocar. 

 Desenvolvimento da responsabilidade dos alunos - Para que a 

responsabilidade dos alunos se desenvolva o professor deve proporcionar 

tarefas com objetivos, prazos e procedimentos claros, deve comunicar a tarefa 

de forma clara, controlar o trabalho da turma para ter consciência do seu 

progresso, deixar os alunos corrigir as suas próprias tarefas, ser claro nas 

instruções e feedbacks. 

 

Filgueiras e Claro (2009) referem que, na gestão de comportamentos 

desviantes, é importante identificar o comportamento e inibi-lo sem, no entanto, 

interromper a aula. Os professores iniciantes, muitas vezes, tentam encontrar a 

causa desses comportamentos, quando isso não é indicado porque, saber a 

causa não leva a uma mudança do comportamento e lidar com essa causa que 

não está sob o poder do professor pode levar à aceitação do comportamento. 

Os autores referem que os comportamentos disruptivos e desviantes que 

necessitam de ser trabalhados nos alunos não devem ser o mote da 

intervenção. A indisciplina deve ser controlada sem perturbar o funcionamento 

da aula. Para que tal aconteça, os autores indicam que os esforços do 

professor devem estar voltados para o planeamento de atividades que 

possibilitem o desenvolvimento de atitudes positivas, dando assim um maior 

ênfase à prevenção e planeamento por parte do docente. 

 

A gestão da aula na minha prática letiva 

A gestão da aula, englobando todas as suas componentes (espaço, 

interacções, tempo) é algo que me preocupa desde que iniciei a prática 

pedagógica como professor, no primeiro ano do Mestrado em Ensino. Entende-

se, segundo Doyle (1986, cit in. Rosado & Ferreira, 2011), que esta gestão é 

crucial na criação de ambientes positivos de interacção e aprendizagem no 

espaço de aula. Desde o princípio deste ano lectivo em que sou professor 

estagiário que esta problemática tem estado sempre presente no meu 

pensamento. Tendo eu a capacidade de reconhecer os meus pontos fortes e 
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fracos, facilmente consigo identificar esta questão como um dos meus pontos 

fracos. Assim, à data do início do ano lectivo, ia sentindo dificuldades em 

conseguir analisar/refletir e agir de acordo com essa análise no momento da 

aula, de maneira a conseguir mantê-la organizada e fluída. Em diferentes 

momentos deparei-me com situações inesperadas que solicitavam a minha 

intervenção e, não raras as vezes, sentia-me incapaz de agir sobre elas de 

maneira eficaz. Questões colocadas pelos alunos, organização de grupos, 

distribuição de tarefas pelo espaço de aula, ineficácia dos exercícios escolhidos 

para as sessões, controlo dos comportamentos desviantes dos alunos, são 

tudo exemplos de situações sobre as quais eu tinha dificuldade em intervir. 

A problemática da relação teórico-prática na formação de 

professores 

“Não se trata de adoptar uma qualquer deriva praticista e, muito menos, 
de acolher as tendências anti-intelectuais na formação de professores (Nóvoa, 
2008). Trata-se, sim, de abandonar a ideia de que a profissão docente se 
define, primordialmente, pela capacidade de transmitir um determinado saber. 
É esta concepção que tem levado às intermináveis discussões entre 
«republicanos», que apenas se interessariam pelos conteúdos científicos, e 
«pedagogos», que colocariam os métodos de ensino acima de tudo o resto. 

Não. O que caracteriza a profissão docente é um lugar outro, um terceiro 
lugar, no qual as práticas são investidas do ponto de vista teórico e 
metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional 
docente.” 

(Nóvoa, 2010, p. 4) 
 
Ao analisar as questões da gestão da aula sobre as quais fui reflectindo, 

fui-me deparando com uma explicação bem mais profunda do que aquilo que 

esperava. Apercebi-me que existe uma problemática que pode estar no cerne 

destas questões, a dicotomia teoria-prática. Perrenoud (2000), acerca desta 

temática, refere: “Precisamente porque, na área da educação, não se mede o 

suficiente o desvio astronômico entre o que é prescrito e o que é viável nas 

condições efetivas do trabalho docente” (Perrenoud, 2000) 

Fazendo um paralelismo com o que menciona Perrenoud, a diferença 

entre aquilo que fui aprendendo (e aplicando na prática pedagógica em 

contextos bastante favoráveis) no primeiro ano do Mestrado e aquilo que tive e 
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tenho que aplicar neste ano de estágio é bastante acentuada. O que me tenho 

vindo a aperceber é que, na área da educação, a teoria e a prática têm uma 

relação bem diferente da que se encontra noutras áreas. Tardif (2003) reflecte 

sobre isso:  

“A oposição tradicional entre “teoria e prática” é muito pouco pertinente e 

demasiadamente simplificadora no que se refere aos aspectos epistemológico 

e conceitual. A pesquisa universitária na área de educação e a prática do ofício 

de professor não são regidas pela relação entre teoria e prática, pois ambas 

são portadoras e produtoras de práticas e de saberes, de teorias e de ações, e 

ambas comprometem os atores, seus conhecimentos e suas subjetividades. 

Nessa perspectiva, a relação entre a pesquisa universitária e o trabalho 

docente nunca é uma relação entre uma teoria e uma prática, mas uma relação 

entre atores, entre sujeitos cujas práticas são portadoras de saberes.” 

 (Tardif, 2003, p. 237) 

Esta relação teórico-prática tem sido, para mim, marcada pelo contexto 

em que estou inserido. A título de exemplo, no 1º Período lecionei pela primeira 

vez aulas de Andebol no espaço exterior. Este espaço, em dias em que as 

condições climatéricas sejam adversas (chuva, vento, frio), fica bastante 

reduzido/condicionado e, devido ao piso escorregadio, perigoso. Numa das 

aulas de Andebol em que as condições não estavam favoráveis (a primeira em 

que isto aconteceu), as tarefas que eu tinha planeado foram-se revelando 

inadequadas para aquele contexto em específico, como refiro na reflexão:  

“Devido ao frio que se fazia sentir, os alunos rapidamente perderam o 

interesse no exercício, desligando-se do seu objetivo e mantendo uma 

atividade reduzida”.  

(reflexão da aula 26 e 27, 25/11/2016, turma do 11º ano) 

Apercebendo-me de que os alunos não estavam a ter sucesso nas 

tarefas, tive dificuldades em alterar os exercícios de maneira a manter a aula 

controlada e fluída, como, mais uma vez, refiro na reflexão da aula 26 e 27: 

“Mantive-me demasiado preocupado em cumprir o plano e o jogo formal e 
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ignorei o facto de estarem 2 equipas de fora sem actividade”. Acabei por 

concluir, nesta reflexão que: “De que serve tentar cumprir o plano de aula, se 

os exercícios que lá estão são completamente inadequados para o contexto em 

que esta decorre?”. Sendo assim, nesta situação, os alunos acabaram por não 

realizar correctamente as tarefas e também por não se mostrarem 

empenhados na aula (compreensível dadas as condições do espaço). Este foi 

o maior exemplo de má gestão da aula em que a minha intervenção foi um 

pouco deficitária na tentativa de fazer com que a sessão decorresse de melhor 

forma. Destaco também outra situação, referida na reflexão da aula:  

“O principal problema deste exercício foi mesmo essa falta de 

empenhamento motor (…) prendi-me demasiado aos objetivos de 

aprendizagem do exercício e dei-lhes mais importância, quando a principal 

prioridade deveria ser manter os alunos em actividade.”   

(reflexão da aula 31, 5/12/2016, turma do 11º ano) 

Apesar de considerar que estes exemplos se enquadram numa má gestão 

da aula, eles têm que ser analisados à luz da questão teórico-prática referida 

anteriormente neste texto. Será que este tipo de situações foi suficientemente 

contemplado na minha formação? Talvez mais do que uma má gestão da 

minha parte, estas situações advém de uma má articulação entre os dois 

conceitos referidos neste parágrafo, que dependem um do outro.  No ensino, a 

teoria e a prática não se relacionam da maneira “tradicional” mas, como 

referido por Tardif (2003), cada prática (entenda-se prática lectiva enquanto 

docente), por ter um contexto tão específico, é portadora da sua própria 

“teoria”. No meu caso, as particularidades do contexto de lecionação criaram, 

por si só, uma “teoria” diferente daquela que eu tinha como referência.  

Em retrospetiva aquilo que muitas vezes aprendemos e apreendemos na 

nossa formação inicial enquanto professores (previamente à prática 

pedagógica efectiva), apesar de fundamental e extremamente útil no 

desempenho da função para a qual nos visa preparar, não está suficientemente 

enquadrado relativamente à prática que futuramente encontramos no contexto 

escolar. Nesta perspetiva de formação inicial, os estudantes (no meu caso) 
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acabam por não compreender o real valor que o contexto tem na efetivação da 

prática pedagógica. Nóvoa (2010), compara a complexidade da formação de 

professores com a da formação de médicos, referindo que, muitas vezes, se 

alimenta publicamente a ideia de que ensinar é algo simples. Nesta 

comparação, o autor faz menção a quatro aspectos que servem de base à 

formação de médicos e que podem ser transferíveis para a formação de 

professores. Um destes aspectos é, precisamente, o facto de os médicos 

fazerem referências sistemáticas a casos concretos, procurando diferentes 

soluções para os resolver. Citando o autor: 

“Estes casos são «práticos», mas só podem ser resolvidos através de 

uma análise que, partindo deles, mobiliza conhecimentos teóricos. A formação 

de professores ganharia muito se se organizasse, preferentemente, em torno 

de situações concretas, de insucesso escolar, de problemas escolares ou de 

programas de ação educativa. E se inspirasse junto dos futuros professores a 

mesma obstinação e persistência que os médicos revelam na procura das 

melhores soluções para cada caso”  

(Nóvoa, 2010, p. 5) 

 
 Analisando este pensamento de Nóvoa, o principal ponto que merece, 

na minha opinião, destaque, é a relação da “prática” com a “teoria”. A formação 

de professores poderia estar mais voltada para se desenvolver 

verdadeiramente em torno de casos concretos e, de maneira a resolvê-los da 

melhor forma, procurar fundamentá-los com pressupostos teóricos. Aquilo que 

efectivamente acontece, no meu ponto de vista, é que a nossa formação não 

está tão centrada na resolução de problemas práticos como poderia estar. No 

meu caso, a noção de que a teoria nada mais é do que uma forma de legitimar 

a nossa prática acaba por chegar mais tarde do que seria desejável. Acerca 

desta questão, Charlot (2010), faz uma reflexão pertinente, mencionando que a 

pesquisa educacional pouco “entra” na sala de aula e que os professores, na 

realidade, formam-se mais com outros professores mais experientes dentro de 

um contexto escolar e não nas universidades e institutos de formação. Ou seja, 

o autor tem a opinião (que eu partilho) de que a verdadeira formação do 
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professor se passa quando este se encontra a desempenhar funções docentes 

em contexto escolar e não propriamente num ambiente universitário. Aquilo 

que me fui apercebendo ao longo deste ano de estágio foi que muitos dos 

conceitos que foram sendo abordados no primeiro ano do Mestrado e até em 

alguns anos da Licenciatura, apenas fizeram sentido quando foram 

requisitados para a prática pedagógica. 

Este é, apesar de tudo o que referi, um caminho difícil de definir, porque 

uma formação não pode ser só apenas baseada na prática pedagógica sem 

que os seus fundamentos teóricos estejam presentes. Por outro lado, a prática 

também acaba por ser, em certos casos, tão particular que se torna impossível 

replicar todos os contextos. Esta reflexão surge mais no âmbito de dar ênfase e 

a devida importância à magnitude em que o contexto influencia a prática 

pedagógica e acaba por ser algo distinto das bases teóricas. No meu entender, 

apenas temos esta perceção quando nos vemos no papel de professor 

estagiário.  

“É verdade que existe, no espaço universitário, uma retórica de 

“inovação”, de “mudança”, de “professor reflexivo”, de “investigação-ação”, etc.; 

mas a Universidade é uma instituição conservadora, e acaba sempre por 

reproduzir dicotomias como teoria/prática, conhecimento/ação, etc. A ligação 

da Universidade ao terreno (curiosa metáfora!) leva a que os investigadores 

fiquem a saber o que os professores sabem, e não conduz a que os 

professores fiquem a saber melhor aquilo que já sabem.“  

(Nóvoa, 1999, p. 6) 

Ao longo do ano, existem mais alguns momentos em que me consigo 

aperceber que a minha gestão da aula não foi a melhor e que, nessa altura, 

deveria intervir para mudar o rumo dos acontecimentos. Consigo também 

aperceber-me que, nestes momentos senti algumas das dificuldades que 

Arends (2008), identifica no seu livro “Aprender a ensinar”. São elas: não 

conseguir uma total perceção do ambiente da sala; perda do controlo da turma; 

falta de preparação para confrontar comportamentos inadequados; lidar com os 
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períodos de transição das aulas; dificuldades em lidar com a dimensão de 

liderança que uma boa gestão de aula necessita. 

 

Reflexão final sobre a gestão  

 

Seguindo a linha de pensamento deste texto e cruzando as conceções 

acerca da gestão da aula com as minhas experiências, chego à conclusão de 

que, aquilo que mais influenciou a minha gestão da aula foi o trabalho de 

prevenção e de base que não foi estabelecido numa fase inicial. Sendo eu 

inexperiente enquanto professor e, ainda que sabendo da importância da 

implementação de rotinas e regras numa fase inicial do ano letivo e de contacto 

com os alunos, entendo que fui pouco assertivo e rigoroso neste aspeto. Para 

dar força a esta ideia surge a minha prática letiva na Escola Pêro Vaz de 

Caminha. Uma vez que apenas iniciei esta prática no 2º Período, deparei-me 

com uma turma (ainda que de uma faixa etária diferente da minha turma 

residente) do 5º ano que já tinha 1º Período inteiro de aulas com uma 

professora (a Professora Co-Cooperante). Ao contactar com a professora, ela 

esclareceu-me acerca das rotinas e regras já implementadas na turma. O que 

eu podia observar era uma turma completamente controlada em que os 

comportamentos desviantes eram escassos e em que as rotinas 

(nomeadamente no aquecimento) estavam bem implementadas. Em contraste, 

na minha turma residente do 11º ano, apesar de ter regras e rotinas também 

implementadas, estas não foram enfatizadas o suficiente e não lhes foi dada a 

devida importância da minha parte. Olhando para trás, consigo perceber que, 

numa fase inicial do ano lectivo, na ânsia de cumprir o que estava estipulado 

no plano de aula e na Unidade Temática, descurei a importância que deveria 

ter sido dada à implementação das rotinas e regras fundamentais da aula. 
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4.1.3.2. Acerca da reflexão  

 

O ato reflexivo no meu percurso enquanto PE foi, à medida que o ano 

lectivo avançou, ganhando maior relevo. É certo que, desde a primeira aula 

que leccionei, o PC foi enfatizando a importância de reflectir de forma 

estruturada e profunda acerca de cada sessão. Apesar disso, numa fase inicial 

(que se foi arrastando, por vezes, até ao final do 1º Período), as minhas 

reflexões foram-se baseando demasiado numa descrição detalhada e mais 

técnica daquilo que acontecia ao longo da aula e não tanto numa reflexão mais 

completa que tocasse pontos mais profundos da minha actuação na função 

docente. Esta é uma questão que vai ao encontro de algumas descobertas do 

estudo de Tsangaridou e O’Sullivan (1994) que indicaram que os professores 

inexperientes revelavam-se, nas suas reflexões, maioritariamente focados nos 

aspectos técnicos. Neste texto, espero conseguir relacionar a reflexão 

enquanto conceito que integra a formação profissional e a minha experiência 

como PE. 

Para articular o meu pensamento acerca da importância da reflexão e 

daquilo que ela significou ao longo do meu percurso, vejo-me no dever de citar 

Graça (2013):  

“A reflexão, essa mesmo, transformou-se num termo tão comum e tão 

repetido que acaba por correr o risco de se esvaziar de significado e de perder 

o valor formativo que preconiza. Importa, por isso, evitar tratá-la como 

autoevidência, como muleta do discurso cinzento ou banal, como atalho para o 

consenso mais suposto que certificado. Importa, igualmente, evitar tratá-la 

como ritual, como prática iniciática, como finalidade em si mesma” 

(Graça, 2013, p.22) 

São vários os estudos que apontam uma certa indefinição concetual da 

reflexão (Graça et al., 2013). Segundo Graça (2013), a reflexão carece de uma 

cultura profissional e acaba por estar um pouco distanciada do papel que 

deveria ter na construção da prática do ensino e da identidade profissional 
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docente. Parece haver alguma incerteza acerca da função/composição da 

reflexão numa perspetiva de investigação e na forma como ela se articula 

verdadeiramente com o processo de prática docente. 

A reflexão como catalisador do conhecimento 

Mas o que é afinal, a reflexão? É um instrumento utilizado por todos os 

professores, um ritual ou um processo involuntário? Para Schön (1987), a 

reflexão é um meio de elevar a autonomia e o poder de decisão do professor. 

Crawford et al. (2012), a este propósito, referem que:  

“Reflection is further identified as the process which enables the learner to 

transform experience into knowledge; that is, to construct meaning and 

understanding from an experience, and maximise the benefits obtained. 

Reflection makes explicit the connection between theory and practice, and 

subjects to conscious scrutiny many things which to the learner may feel 

‘intuitive’, thus enabling ideas and practices to be evaluated and informed 

choices to be made” 

(Crawford et al., 2012, p.116) 

 

Este excerto é, na minha opinião, muito pertinente quando se pretende 

definir o que é a reflexão. Segundo os autores, a reflexão é o processo pelo 

qual a nossa experiência (no meu caso, por exemplo, enquanto PE lecionando 

uma aula de EF) é transformada (através da análise que compõe a reflexão) 

em conhecimento prático. De uma forma simplificada, a reflexão é uma forma 

de eternizar e ancorar as experiências que vivemos transformando-as em 

conhecimento. Ainda nesta perspetiva, Lyons (2002) alerta para o facto de que, 

na prática reflexiva, é essencial o processo de scaffolding. Isto significa que, à 

medida que um sujeito vai tendo experiências práticas e refletindo sobre elas, 

essas reflexões vão influenciando a prática seguinte, alterando-a, e assim 

consecutivamente (através da criação de patamares, o scaffolding). Este 

scaffolding é bem visível, para mim, na evolução do meu processo reflexivo ao 

longo do ano. À medida que ia refletindo, ia adquirindo conhecimento e isso 

influenciava tanto a prática docente como a própria prática reflexiva seguinte. 
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Ora, seguindo esta linha de pensamento, conseguimos associar o recorrente 

uso da reflexão à formação do conhecimento do sujeito. Sendo assim, a 

reflexão afigura-se como uma etapa do processo de aprendizagem do 

professor que, não só deve ser estimulada, como entendida e percepcionada 

como tal.  

Também relacionado com a questão da reflexão enquanto catalisadora de 

conhecimento, Biggs (1999, cit por Crawford et al, 2012) chega a uma 

conclusão muito interessante ao referir que, contrariamente à reflexão literal 

num espelho comum que oferece ao observador/praticante uma réplica exata 

daquilo que está à sua frente, a prática reflexiva num contexto profissional não 

devolve exactamente aquilo que “está à sua frente” mas potencialmente algo 

mais. Quer isto dizer que, a prática reflexiva não é apenas uma replicação 

daquilo que o professor experienciou mas sim uma análise mais profunda 

dessa mesma experiência que faz com que ela possa ser, através de uma 

análise contextualizada e pertinente, elevada e transformada em conhecimento 

superior. 

 

Os diferentes níveis da reflexão 

A literatura aponta para a existência de 3 níveis de reflexão, Van Manen 

(1977), sendo eles: o primeiro nível que se foca em aspectos mais técnicos da 

prática, o segundo nível que diz respeito a análises de significados, teorias, 

assunções e perceções que estão inerentes às ações da prática docente, e o 

terceiro nível que incorpora questões e reflexões críticas acerca dos aspectos 

morais, éticos e políticos do ensino. Também Tsangaridou e O’Sullivan (1994) 

fazem referência a estes 3 níveis ou focos de reflexão e, ainda que os 

denominem como foco técnico, situacional e sensitivo, as suas definições 

encaixam nas que Van Manen (1977) apresenta. Também nesta senda, Uhrich 

(2009) desenvolveu a Hierarquia da Prática Reflexiva em Educação Física com 

o intuito de oferecer aos professores inexperientes um enquadramento mais 

linear que promovesse a reflexão. De uma forma resumida, este modelo de 

Uhrich permitiria, na sua perspectiva, que os estudantes/professores pudessem 

atingir mais cedo no seu percurso de formação os níveis reflexivos mais 
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profundos - situacional e sensitivo, correspondentes ao segundo e terceiro nível 

referido por Van Manen (1977). Contrapondo a perspetiva de Uhrich (2009) 

com aquilo que fui experienciando ao longo do ano na minha prática docente e 

reflexiva, ocorre-me pensar de maneira algo diferente em relação a esta 

hierarquia em particular. De acordo com aquilo que refere a literatura e com a 

minha experiência, considero que estes níveis não são estanques e, mesmo 

que um Professor seja capaz de atingir os níveis/fases mais profundos de 

reflexão, isso não significa que ele o faça de forma constante em todos os 

momentos. Esta ideia explica, de certa forma, os altos e baixos das minhas 

reflexões, já que nem sempre alcancei níveis mais profundos no meu ato 

reflexivo. Corroborando esta minha ideia, Tsangaridou e O’Sullivan (1994) 

referem:  

 

“The three foci of reflection—technical, situational, and sensitizing—ought 

not to be in a hierarchical order, nor should their values be contrasted. All three 

foci are important and interconnected and ought to be part of the reflective 

dimensions of undergraduates during all field experiences. Prospective 

teachers should be taught in their foundational and methods courses how to 

view and interpret teaching from a variety of perspectives.” 

(Tsangaridou e O’Sullivan, 1994, p.26) 

 

Crawford et al. (2012) analisa este pensamento de Tsangaridou e 

O’Sullivan e refere que o foco dado pelos professores à reflexão pode 

depender muito do contexto e, inclusivamente, das suas crenças e valores 

pessoais. Em retrospectiva, consigo-me identificar inteiramente com esta ideia. 

Assim, por vezes, quando a experiência da aula ou da prática não faz clique na 

nossa mente, pode levar a que a reflexão não seja tão profunda e tão rica, 

tornando-a potencialmente mais superficial. Isto acaba por ser um processo 

natural sendo que, como em qualquer outro aspeto, os professores têm 

diferentes respostas e evoluem a ritmos diferentes na sua atuação. Por outro 

lado, existe também uma ideia de que são as próprias reflexões dos 

professores que influenciam as suas práticas e ideais (Smith, 1992; Zeichner & 
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Liston, 1987). No meu caso, tenho consciência de que a minha “consciência 

reflexiva” levou algum tempo a ser desenvolvida e, mesmo numa altura já 

avançada do ano lectivo, nem sempre se manifestou da mesma forma (fruto da 

variabilidade do contexto que refere Tsangaridou). 

 

A minha experiência reflexiva 

Olhando agora para aquilo que fui experimentando ao longo do ano de 

estágio, e entrando num campo mais pragmático desta temática, vou-me 

reportar às reflexões que fui produzindo. Pérez e Gómez (1992), sugerem que 

a experiência é algo exigível no ato reflexivo e foi exatamente através da 

experiência que as minhas reflexões foram surgindo. Schon (1992), reporta-se 

a esta temática considerando a reflexão-na-ação, reflexão sobre a acção e 

reflexão sobre a reflexão na acção. Graça et al. (2013) no seu estudo acerca 

da compreensão da reflexão na formação de professores, verificaram que, no 

geral, os participantes não reconhecem a reflexão-na-ação mas mais a reflexão 

sobre a ação. Considerando estas diferentes vertentes da reflexão, consigo 

entender que, ao longo do ano, me foquei quase sempre na reflexão sobre a 

ação. Apesar disso, consigo ter algumas referências acerca das reflexões na 

ação que fui fazendo ao longo das aulas, como é exemplo o excerto seguinte: 

“Apercebendo-me disto (um pouco tarde demais), trouxe o carrinho das 

bolas para o centro do campo, para que os alunos não tivessem de se deslocar 

de uma extremidade do campo para o centro com a bola (o problema aqui foi 

que quase todos, no momento em que pegaram na bola, começaram a driblar, 

deslocando-se aleatoriamente pelo campo e não pelo espaço que estava 

designado para a tarefa)”  

(Excerto da aula 85, 3/05/2017, turma do 11º ano) 

Neste excerto faço uma reflexão acerca da reflexão na ação. É percetível 

que, através da reflexão na ação alterei a minha atuação, o que vai ao encontro 

daquilo que Alarcão (1996) refere sobre esta temática.  
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De acordo com aquilo que referi no ponto “Os diferentes níveis de 

reflexão”, também Zeichner (1994) faz menção a 3 formas de o professor 

refletir, sendo eles a técnica (análise de ações), prática (reflexão do que se fez 

e vai fazer) e a crítica (envolve considerações éticas e morais). Mais uma vez, 

olhando para as reflexões que fui produzindo, facilmente entendo que a maioria 

destas se reportou à técnica e à prática. Apesar disso, em algumas situações, 

consegui reflectir de uma forma crítica acerca de certos aspectos, como é 

exemplo o excerto seguinte: 

“Ainda que estando no papel de professor estagiário, não deixa de ser por 

vezes frustrante, numa escola que foi/é e pretende ser de referência, as 

condições para a prática da Educação Física serem algo pobres. É certo que o 

corpo docente é capaz de fazer face às limitações impostas mas também é 

óbvio que estas limitações influenciam bastante a leccionação das aulas e, 

sobretudo, a aprendizagem dos alunos. Resta esperar que se cumpram as 

intenções patentes no Projeto Educativo (2014)…” 

 (Excerto da aula 73, 22/03/2017, turma do 11º ano) 

Referindo-me agora às formas práticas de refletir e registar a reflexão, 

parece-me também evidente que a reflexão escrita tem um peso muito superior 

e, sobretudo, mais efectivo do que a reflexão mental. Assim, concordando com 

aquilo que refere Graça et al. (2013), a reflexão mental, apesar de pertinente, 

corre sempre o risco de se ver “extraviada” na mente do professor. A ideia de 

que a reflexão escrita permite arquivar pensamentos e mantê-los acessíveis 

para posterior consulta é bastante pertinente e revela-se adequada. 

Fazendo um cruzamento com aquilo que refere Graça et al. (2013), os 

principais objetos das minhas reflexões foram os resultados da acção, onde 

avaliei, com frequência, as tarefas da aula e as decisões que tomei ao longo de 

cada sessão, como é comprovável pelos excertos seguintes: 

“Esta foi a primeira aula em que recorri à responsabilização dos alunos, 

fazendo com que estes apresentassem parte do seu esquema a toda a turma 

no final da aula. Penso que esta estratégia fez com que se verificassem 
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algumas melhorias no desempenho e na aprendizagem dos alunos durante a 

aula.”  

(Excerto da aula 18 e 19, 28/10/2016, turma do 11º ano) 

“Em suma, os alunos revelam algumas melhorias mas mantêm o seu 

desempenho num nível modesto. A utilização do MED e a responsabilidade 

atribuída aos capitães/treinadores parece trazer melhorias não só na 

aprendizagem dos alunos mas também na organização da aula, apesar de, por 

vezes, reduzir o tempo de empenhamento motor”  

(Excerto da aula 44, 11/01/2017, turma do 11º ano) 

Também com alguma frequência me reportei à reflexão em grupo e, 

principalmente, com o PC. Assim, indo ao encontro daquilo que refere Schön 

(1992) acerca da construção da reflexão numa comunidade de apoio, muitas 

vezes o fiz recorrendo, não só aos meus colegas estagiários mas, 

principalmente, ao PC. Silva e Sá-Chaves (2008) referem-se ao papel dos 

formadores como fundamental na prática reflexiva e isso também é atestado 

por Graça et al. (2013) que indica que os participantes do seu estudo destacam 

a importância do PC, conferindo-lhe um papel essencial para a 

operacionalização do modelo de formação do professor reflexivo da FADEUP. 

Na minha experiência, verifiquei muitas vezes que o PC me permitiu tocar 

certos aspectos nas minhas reflexões que de outra forma não estariam 

contemplados e também, por outro lado, confirmar a validade de algumas 

ilações que retirava das aulas. 

“Quero com isto dizer que me prendi demasiado aos objetivos de 

aprendizagem do exercício e dei-lhes mais importância, quando a principal 

prioridade deveria ser manter os alunos em atividade (também por se tratar de 

uma aula de tempo) e empenhamento motor como foi referido pelo PC no fim 

da aula” 

 (Excerto da aula 31, 5/12/2016, turma do 11º ano) 

“O que me levou a incluir poucos exercícios no circuito foi o receio de que 

os alunos se magoassem ou se desviassem da tarefa, mas, de acordo com o 
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que foi referido pela PC no final da aula, não há necessidade de fazer uma 

“castração” tão grande na quantidade e variedade de exercícios a utilizar” 

(Excerto da aula 36 e 37, 6/01/2017, turma do 5º ano) 

  
 
“From the perspective of the present, we review the past, in order to make 

a better future.”  
 
Freire, (1972, p. 36) 
 

4.1.4. Avaliação 

 

A avaliação é uma das tarefas que o professor tem de levar a cabo e que 

requer especial cuidado na sua realização, existindo diferentes perspetivas em 

relação a esta tarefa. Por vezes é mal interpretada e a sua natureza é 

distorcida pelos alunos e pelos próprios professores, o que faz com que seja 

bastante pertinente a sua conceptualização e enquadramento. Para Arends 

(1997), ela tem como objetivo obter informação acerca do desempenho dos 

alunos e do processo de ensino. Por seu turno, Tyler (1948), discorre acerca da 

avaliação considerando-a como uma comparação constante entre o 

resultado/desempenho dos alunos com os objetivos traçados previamente pelo 

professor. A avaliação deve ser considerada como uma ferramenta de 

informação muito importante no processo de planificação e realização para que 

o professor possa assumir correctamente as suas funções, como refere (Bento, 

2003). É então pertinente considerar a avaliação como uma ferramenta de 

regulação do ensino mais do que uma ferramenta de classificação dos alunos, 

já que ela fornece as informações necessárias ao professor para que este afira 

se os resultados das avaliações e o decorrer das aulas vão ao encontro dos 

objetivos previamente delineados na planificação.  

Ainda assim, deve ser tido em conta que o nossi sistema de ensino 

contempla uma avaliação quantitativa do desempenho dos alunos que é 

apresentada de forma a que cada um obtenha a respetiva classificação. Este 

processo deve, obviamente, ser conduzido da forma mais objetiva e imparcial 

possível. Para tal, foi definido que existiriam 3 momentos distintos de avaliação, 
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a avaliação diagnóstica inicial (AD), a avaliação formativa (AF) e a avaliação 

sumativa (AS). A AD não foi utilizada nas modalidades de dança e basquetebol 

por se tratarem de Unidades Didáticas muito curtas, assumindo-se que os 

alunos se encontravam no nível introdutório.  

Esta tarefa revelou-se bastante desafiadora para mim já que, por não ter 

experiência enquanto professor e enquanto “avaliador” tinha bastantes dúvidas 

sobre a forma como deveria levar a cabo a avaliação. Apesar das dificuldades, 

com a ajuda do PC, o NE definiu  uma estratégia avaliativa que passava por 

realizar as AD no início do ano letivo (excetuando dança e ginástica de 

aparelhos). Assim, aproveitando o facto de todo o núcleo estar presente nas 

aulas das 3 turmas, esta AD foi realizada pelos 3 PE o que facilitou de 

sobremaneira a tarefa.  

Aranha (2004, p. 46), discorrendo acerca da AD, refere que “antes de se 

dar início ao processo, deve se avaliar a população alvo, através de uma 

avaliação inicial que permite identificar o real nível dos alunos, constituindo um 

indicador fundamental para a definição de objetivos, estratégias, metodologias, 

entre outros aspetos. Esta avaliação tem um caráter marcadamente 

diagnóstico”. A avaliação inicial foi realizada sempre no início do processo de 

E/A (excetuando as modalidades acima referidas) de maneira a que pudesse 

obter as informações necessárias acerca do conhecimento que os alunos 

possuíam sobra as matérias a lecionar. Ao fazer este diagnóstico do 

desempenho dos alunos, pude obter uma referência que me permitiu 

estabelecer a estratégia didática a utilizar para começar a lecionar determinada 

modalidade de maneira a permitir que os discentes tivessem a melhor 

aprendizagem. Esta avaliação foi feita através de registos numa grelha 

previamente concebida pelo NE para cada modalidade.  

A AF, que é feita ao longo do todo o processo avaliativo, desde a 

avaliação diagnóstica até à avaliação sumativa, tem uma função de regulação 

do desempenho dos alunos, fornecendo informações sobre como resolver 

determinadas dificuldades (Aranha, 2004). Esta forma de avaliação, esteve 

presente em quase todas as minhas reflexões de aula e de UD, já que era lá 

que identificava erros e propunha estratégias para a sua resolução nas aulas 
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seguintes. Também, na maioria das reflexões de aula, fazia uma referência aos 

alunos que se destacavam positiva e negativamente, o que me permitiu manter 

um registo contínuo de avaliação. Abaixo partilho alguns exemplos dos registos 

que foram feitos e que contribuem para a avaliação formativa. 

“Dei início à aula ainda sem que todos os alunos estivessem presentes 

mas, ao fazê-lo 5 minutos mais tarde dei liberdade aos alunos de chegar a 

essa hora. Devo então encontrar um exercício que seja mais cativante para dar 

início à aula para que os alunos tenham maior motivação em chegar a tempo 

do início da mesma” 

(reflexão da aula nº 24, dia 16/11/2016, turma do 11º ano) 

“O problema que me parece mais premente resolver é o do ajustamento e 

do prosseguir. Os alunos revelam muitas dificuldades em ajustar a sua posição 

(e a postura corporal) à trajetória da bola e a dar seguimento às jogadas 

iniciadas. Devo definir exercícios específicos para trabalhar estas habilidades.” 

(reflexão da aula nº 44, dia 11/01/2017, turma do 11º ano) 

 

Todas estas avaliações culminam numa avaliação final, com um caráter 

sumativo. Aranha (2004) afirma que esta avaliação faz uma súmula do que 

aconteceu ao longo do processo, fornece informações sobre o produto final e 

permite fazer uma reflexão mais profunda da atividade. A avaliação final tinha 

como grande objetivo classificar os resultados das aprendizagens realizadas 

pelos alunos, assumindo um carácter de balanço final. No entanto, também 

tinha a função de fornecer informações sobre quais os objetivos atingidos e 

áreas de melhoria. Esta avaliação poderia servir de referência para o próximo 

ano letivo, caso continuasse a ser professor da turma. 

No meu entender, avaliar as habilidades técnicas de forma isolada nas 

modalidades coletivas não se justifica nos dias de hoje, muito menos quando 

as UD têm um número de aulas tão reduzido. Sendo assim, as avaliações 

foram realizadas sobre a forma do jogo lecionado ao longo da UD, para que 

pudesse avaliar a sua compreensão por parte dos alunos e também a 

aplicação das habilidades técnicas no seu contexto específico, o que vai ao 

encontro daquilo que refere Mesquita et al. (2013). 
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4.2. Participação na Escola e relações com a comunidade 

4.2.1.  Corta-mato escolar 
 

O corta-mato é uma atividade que faz parte do plano anual de atividades 

da escola e que é realizado, normalmente, no final do 1º Período na Quinta do 

Covelo. Realizado dia 25 de Outubro.  

Nas reuniões de ACP prévias à realização do corta-mato, foram sendo 

levados a cabo os preparativos para que este pudesse decorrer da melhor 

forma. Assim, foram organizados os dorsais, inscrições, suplementos 

alimentares para os alunos e definidas as funções que cada professor 

desempenharia (incluindo nós, os estagiários). Ficou estipulado que, enquanto 

núcleo de estágio, seríamos responsáveis por construir os prémios (medalhas) 

da competição, algo que foi realizado com sucesso (apesar das nossas parcas 

habilidades para trabalhos manuais desse género). 

No dia do corta-mato, participamos, num primeiro momento, no 

acompanhamento dos alunos na deslocação da escola para a quinta do 

Covelo, que decorreu sem problemas. Em seguida, os professores foram-se 

distribuindo pelos diferentes postos de maneira a estar tudo pronto para 

realizar a prova. Nesta altura, pareceu-me que se demorou demasiado tempo 

entre o momento em que os alunos chegaram ao local da prova e o momento 

em que esta, efetivamente, começou. Neste intervalo de tempo, para além de 

se verificar se tudo estava preparado, também os alunos foram realizando 

voltas de reconhecimento do percurso. 

Esta experiência acabou por ser interessante porque foi a primeira vez 

que tive contacto com uma prova de corta-mato enquanto 

organizador/responsável. Tendo em conta que a última vez em que participei e 

estive presente num corta-mato foi quando ainda frequentava o ensino 

secundário (há 6 anos atrás) foi para mim bastante interessante observar que a 

participação e adesão dos alunos a esta prova é drasticamente diferente 

daquela que tinha como referência. Vários fatores podem ter tido influência 
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nesta questão, como as condições meteorológicas (a certa altura, começou a 

chover ligeiramente), altura do ano letivo em que é feita a prova (muitos alunos 

tinham testes nessa semana), ou a simples falta de motivação. Também notei 

que houve muitos alunos que, apesar de se terem inscrito no corta-mato, não 

compareceram no local.  

Uma maior e melhor divulgação do evento, aliada à criação de 

prémios/recompensas para os participantes poderia, na minha opinião, fazer 

com que a prova tivesse mais visibilidade e atraísse mais participantes.  

Apesar da pouca adesão dos alunos, esta foi para mim uma experiência 

positiva, visto que foi a primeira vez no ano letivo em que participei numa 

atividade deste género. 

 

4.2.2.  Torneio de Voleibol 4x4 
 

O Torneio de Voleibol foi uma atividade proposta pela professora Susana 

Marques, a ser realizada em um dos dias das reuniões intercalares. O núcleo 

de estágio foi convidado a participar no torneio dando ajuda nas tarefas de 

organização e coordenação, o que se revelou proveitoso para todos nós. 

Assim, no dia 7 de Novembro estivemos presentes no ginásio. Inicialmente 

limitamo-nos a dar indicações aos alunos que iam chegando acerca dos 

moldes em que se realizaria a competição e acerca das inscrições. Fomo-nos 

apercebendo que algumas equipas que se tinham inscrito não estavam 

presentes no espaço, o que atrasou de certa forma o início da competição. 

Após esta fase, fomo-nos distribuindo pelo espaço, dando ajuda aos alunos 

nas tarefas de arbitragem e supervisionando os jogos, para que se 

mantivessem dentro daquilo que estava estipulado. Os alunos participantes 

revelaram-se empenhados e predispostos para a tarefa. No entanto, é de notar 

que houve uma adesão algo pobre por parte dos discentes e, mesmo alguns 

que numa primeira fase se tinham inscrito, não compareceram no horário 

previsto.  
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É de salientar que este torneio se realizou com o intuito de inserir algum 

tipo de atividade numa altura em que não havia aulas (devido às reuniões 

intercalares) o que, por si só, lhe retira alguma importância. Assim, apesar de 

os alunos que participaram se terem mostrado empenhados, apercebi-me que 

existia alguma falta de comprometimento com a competição, o que pode ser 

explicado pelo facto de não existir um prémio mais apelativo e por a 

competição se ter desorganizado um pouco devido às faltas de comparência de 

algumas equipas.  

Em suma, percebi que um torneio desportivo escolar deve estar sempre 

ancorado no PAA e deve ter uma base competitiva sólida para ter sucesso 

junto da comunidade discente.  

4.2.3. Torneio de Basquetebol 3x3 

O torneio de basquetebol foi realizado a 6 de fevereiro, durante a manhã, 

onde participaram sessenta e sete alunos.  

Tal como o corta-mato, este torneio é realizado todos os anos na ESFV e, 

como tal, a sua organização é, de forma geral, mantida de ano para ano, o que 

facilita o processo. Isto fez com que o NE não estivesse tão envolvido na 

organização/preparação do Torneio.  

Ficou definido que a arbitragem seria da responsabilidade dos alunos, 

supervisionados pelos professores. Foi sobretudo aqui que o NE contribuiu já 

que, ao estarmos presentes no dia do torneio, pudemos ajudar e apoiar os 

alunos no desempenho da função de árbitro e registos estatísticos. 

Infelizmente, a adesão dos alunos a este torneio foi bastante reduzida o 

que pode ser explicado pelo facto de ter sido realizado em altura de testes. 

Apesar disso, foi possível presenciar o empenho dos alunos que participaram e 

que eram, na sua maioria, praticantes de desporto federado. Também devo 

destacar a participação da “minha” turma com 1 equipa feminina e 1 equipa 

masculina, o que foi muito positivo. 
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4.2.4.  III Sarau Filipa Mov’Art 

No início do ano letivo, o PC deu-nos a conhecer uma atividade que tinha 

sido levada a cabo pelo NE nos 2 anos anteriores, o Sarau Filipa Mov’Art. Esta 

atividade foi organizada pela primeira vez em 2015 e, no ano de 2016, realizou-

se a sua segunda edição. Perante a possibilidade de dar continuidade a um 

evento que tinha tido bastante sucesso, o NE decidiu organizar o III Sarau 

Filipa Mov’Art. 

Apesar de cedo ter ficado estabelecido que esta atividade seria realizada 

e organizada por nós, apenas no 2º Período se começaram a levar a cabo os 

seus preparativos. À medida que o tempo ia avançando, aproximando-se a 

data de realização do evento, surgiu-nos um problema que poderia hipotecar 

tudo aquilo que havíamos pensado: Greve Geral da função pública no dia 26 

de Maio (sexta-feira). Uma vez que na ESFV a adesão às greves é, 

geralmente, bastante alta, impossibilitando o normal funcionamento das aulas e 

da escola, decidiu-se em reunião de seminário que o dia que inicialmente 

estava designado para a realização do Sarau fosse alterado para o dia 25 de 

maior (quinta-feira). Esta alteração teve um impacto bastante significativo na 

atividade, como explicarei mais abaixo. 

Todo o processo de planificação, organização e divulgação do evento foi 

realizado pelo NE. Esta tarefa, ainda que trabalhosa, permitiu-nos entender 

tudo aquilo que era necessário preparar para o dia 25 e também facilitou a 

nossa compreensão de todo o espetáculo. Com todos os preparativos 

realizados atempadamente restou-nos aguardar pelas inscrições dos 

participantes no Sarau. De maneira a que a nossa Faculdade estivesse bem 

representada nesta noite, decidimos convidar 3 grupos performativos de 

referência da FADEUP: a Tuna Musicatta Contractille, o Núcleo de Dança e os 

Flyers Desportus. Sendo um Sarau da Escola, esperávamos poder contar com 

uma boa participação dos alunos, o que acabou por não se verificar. Assim, 

acabamos por contar apenas 8 inscrições de alunos da casa (3 destas 

inscrições trouxeram grupos de ginástica externos à escola). Para piorar esta 

diminuta adesão dos alunos, veio a data das inscrições. Inicialmente tínhamos 
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definido a sexta-feira, dia 19 de Maio, como data limite para os alunos 

assegurarem a sua presença. Com esta data limite esgotada, contávamos 

apenas com 2 inscrições (para além dos 3 grupos da FADEUP que já tínhamos 

confirmado). Isto fez com que fôssemos forçados a manter as inscrições 

abertas até praticamente ao dia 25, o que implicou constantes alterações no 

programa e na organização das atuações (alguns alunos apenas se 

inscreveram no dia anterior e outros desistiram). Isto acabou por prejudicar a 

nossa organização. 

Chegados ao dia 25, os preparativos finais foram-se desenrolando sem 

grandes problemas (contamos com o auxílio precioso dos funcionários e alunos 

para montar e organizar todo o espaço). 

20h30 e tudo a postos para dar início ao espetáculo. Os primeiros 

participantes a atuar foram os grupos de ginástica acrobática que vieram de 

fora da escola (todos estes grupos nos pediram para atuar mais cedo devido ao 

facto de serem constituídos por crianças mais novas, algumas com menos de 

10 anos). Logo após as primeiras atuações, percebemos que algo de errado se 

estava a passar. O tempo estava a passar demasiado devagar e as atuações 

iam avançando muito mais depressa do que tínhamos previsto. Alarmados com 

esta situação, fomo pedindo aos apresentadores (2 alunos do 12º ano, 

elementos da Associação de Estudantes) que tivessem uma maior interação 

com o público, ajudando-nos a espaçar mais as atuações, algo que eles 

cumpriram de maneira brilhante. Ainda assim, o espetáculo estava a decorrer 

demasiado adiantado e, para piorar, o grupo que ia atuar antes do intervalo, a 

Tuna, ainda não tinha chegado. Felizmente, com mais alguma ajuda por parte 

dos apresentadores e compreensão por parte do público, conseguimos fechar 

a primeira parte do Sarau com uma animada atuação da Tuna.  

Chegado o intervalo, vi-me forçado a avisar o público de que este poderia 

ser um pouco mais longo do que o inicialmente previsto. Isto porque, não 

bastando o facto de que estávamos muito adiantados na hora em relação ao 

programa e os últimos grupos a atuar (Núcleo de Dança e Flyers) ainda não 

estavam na escola, tinha começado a anoitecer e a iluminação do espaço não 
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funcionava. Numa situação digna de um filme, todas as luzes da escola 

estavam ligadas excetuando aquelas que realmente eram realmente 

necessárias para o espetáculo. Todos os funcionários e professores presentes 

tentaram, nesta altura, corrigir o problema mas sem sucesso. Assim, e já com o 

intervalo a alongar-se demasiado, foi possível salvar o espetáculo com a 

colocação de alguns holofotes junto ao praticável. Já com os grupos que iriam 

atuar presentes na escola, demos continuação ao Sarau, que finalizou com 

uma bela performance dos Flyers Desportus. Com todas as atuações 

terminadas, foi bom poder contar com a ajuda de todos os presentes (público, 

professores, alunos e funcionários) na arrumação do espaço que, em pouco 

tempo, foi concluída.  

Em retrospeção, surgem algumas conclusões a retirar deste evento. 

Primeiramente, o aspeto que mais condicionou o espetáculo (no que diz 

respeito à adesão do público e participantes) foi a data escolhida. Por 

precaução, decidimos realizar o Sarau na quinta-feira, dia 25, porque estava 

agendada uma greve geral, que veio a afetar efetivamente a escola, para o dia 

seguinte (sexta-feira, o dia inicialmente escolhido para o evento). Segundo 

aquilo que o PC e outros professores presentes no espetáculo nos disseram, a 

adesão, neste ano, foi claramente inferior à dos anos anteriores e isto explica-

se sobretudo pela escolha da data (apesar de que era a única opção que 

tínhamos). Para além disto, também o problema das luzes com que nos 

deparamos acabou por condicionar as atuações já que o praticável não foi 

iluminado da melhor forma. Por fim, a nossa programação e distribuição das 

atuações não foi a melhor, o que levou a que o Sarau acabasse bem mais cedo 

do que o previsto.  

Em suma, face às limitações e imprevistos que sentimos, foi um 

espetáculo bem sucedido que deu continuidade a um evento de relevo no 

panorama do plano anual de atividades da escola e, ainda que a adesão da 

comunidade escolar não tenha sido a melhor, todos os participantes revelaram 

comprometimento e empenho em tudo o que fizeram. 
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4.2.5. Conselhos de turma 
 

Apesar de ter curiosidade em perceber o seu funcionamento, tinha uma 

noção muito elementar do que eram as reuniões de conselho de turma.  

Ao longo do ano realizaram-se cinco reuniões de conselho de turma, 

sendo três no primeiro Período e duas no final do segundo e terceiro período, 

respetivamente. A primeira reunião realizada teve como objetivo conhecer os 

professores e os alunos da turma, sendo que a maioria dos alunos já eram 

conhecidos por parte da DT, visto que se tratava de uma turma de 

continuidade. A segunda reunião teve como principal objetivo realizar a 

avaliação intercalar dos alunos e atualizar os processos individuais de cada 

um. As restantes reuniões foram todas realizadas no final de cada período e 

tiveram como objectivo a atribuição das classificações finais a cada aluno, com 

o respetivo aval do conselho de turma, e o balanço final de cada período. 

Aquilo que me deixou mais impressionado nestes momentos foi o 

conhecimento que todos os professores tinham das atitudes dos alunos e das 

razões que os levavam a ter essas atitudes, e a forma como tentavam perceber 

e resolver os problemas de cada aluno. Desta forma, não só era possível 

perceber e entender o que levava os alunos a ter certas atitudes ou resultados, 

mas também compreender como a turma se comportava como um todo e como 

cada aluno se relacionava com os seus colegas. Estas observações permitiram 

conhecer muito melhor os alunos, entender as suas motivações e compreender 

as razões que estavam por trás de alguns resultados e comportamentos. 

As reuniões do conselho de turma eram preparadas e coordenadas pelo 

DT e assessoradas por um docente que cumpria a função de secretário. 

 

4.2.6. Grupo de Recrutamento de Educação Física 
 

Desde cedo nos começamos a inserir no GREF e a participar nas tarefas 

que eram desenvolvidas. Assim, todas as terças-feiras, às 16h35m, reuníamos 

em ACP. O grupo é composto por 7 professores, neste ano letivo, 3 
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estagiários. Numa primeira fase, fruto da incerteza acerca do que teríamos de 

fazer como elementos deste grupo, abordávamos estas reuniões com alguma 

apreensão. No entanto, rapidamente percebemos que o GREF está mais do 

que habituado a ter estagiários e tomou-nos como elementos ativos nas 

atividades que ia levando a cabo. Isto foi algo que me surpreendeu um pouco 

já que não estava à espera de, numa fase inicial, ter tanta participação junto 

dos professores. Também a forma como fomos recebidos e como éramos 

tratados foi algo que me deixou surpreendido devido ao facto que, 

verdadeiramente, sermos considerados professores (ainda que com pouca 

experiência) e nos serem designadas tarefas que se coadunavam com o nosso 

estatuto. 

Ao longo das reuniões, foram discutidos e abordados os mais diversos 

temas que diziam respeito à EF e isto fez com que tivéssemos uma perspetiva 

muito interessante acerca da forma de pensar e atuar de um professor na 

comunidade escolar. 

Um exemplo dos temas abordados nas reuniões é a referência e 

discussão acerca da forma como a EF era tratada não só a nível nacional, mas 

principalmente pela comunidade escolar da ESFV. Assim, com alguma 

frequência, os professores trocavam impressões e perspetivas que permitiam 

perceber melhor alguns problemas que iam surgindo tanto na organização de 

atividades como na organização dos espaços de aula da disciplina, que por 

vezes era comprometida com eventos não relacionados com a EF.  

Também, com bastante frequência, os professores discutiam e trocavam 

impressões acerca de formas de atuar na sala de aula face a problemas que 

iam surgindo com os espaços, o material, atitudes disruptivas dos alunos ou 

outras limitações. Esta constante troca de impressões foi muito interessante 

para mim enquanto professor estagiário já que me permitiu não só conhecer 

este tipo de obstáculos mas também a forma como eles podem ser 

ultrapassados recorrendo a diferentes abordagens. 
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4.3. Área 4: Desenvolvimento Profissional 

 

4.3.1. A motivação nas aulas de Educação Física: um estudo com 

alunos do 11º ano 
 

4.3.1.1. Resumo 

Neste estudo procurei conhecer os motivos mais e menos importantes 

que influenciam tanto a motivação intrínseca como a motivação extrínseca 

entre rapazes e raparigas na disciplina de Educação Física e fazer a 

comparação das motivações entre género. 

A amostra, de conveniência, é composta por 31 alunos do 11º ano. A 

recolha de dados foi feita através do questionário elaborado e validado por 

Kobal (1996). Os dados foram tratados através da metodologia quantitativa 

recorrendo à estatística descritiva inferencial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação, Educação Física, Jovens 

 

4.3.1.2. INTRODUÇÃO 

O comportamento humano é uma área de estudo complexa que abrange 

diversas subáreas. A motivação insere-se numa destas subáreas do 

comportamento humano e é uma temática bastante discutida, que foi e é alvo 

de inúmeros estudos. O conceito de motivação pode ter diferentes significados. 

No seu livro, Vernon (1973, p.11) refere que “A motivação é encarada como 

uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas 

ações mais importantes. Contudo, é evidente que motivação é uma experiência 

interna que não pode ser estudada diretamente”. Daqui decorre que a 

motivação é uma força interna que impulsiona as nossas ações sendo que, por 

ser interna, apenas nós a podemos sentir. Também Magill (1984) considera a 

motivação como a causa de um comportamento, ou seja, uma força ou impulso 

que leva alguém a agir de certa forma. Por outro lado, Witter (1984) atesta que 
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o conceito de motivação é uma combinação de três variáveis: (1) 

determinantes ambientais; (2)- forças internas (necessidade, desejo, emoção, 

impulso, instinto, vontade, propósito etc.); (3)- incentivo, alvo ou objeto que 

atrai ou repele o organismo. Assim sendo, a pessoa perceciona algo em 

relação a si e ao meio ambiente que faz com que sinta necessidades e ou 

desejos e, consequentemente, essas necessidades ou desejos incentivam (ou 

repelem) o sujeito em direção a um determinado alvo ou objeto. 

 Sugere-se que a motivação é uma área multifactorial que está 

intrinsecamente ligada ao comportamento humano. Desta forma, é necessário 

relacionar a motivação com a aprendizagem. Kobal (1996, p.31) estabelece 

uma relação estreita entre estas duas áreas, quando afirma: “Como o 

comportamento humano é energizado, direcionado, orientado, enfim, motivado, 

temos que a aprendizagem também o é. E sendo motivada, ela ocorre na 

interação do homem com o meio.”  

 Assim, para a autora, a aprendizagem, tal como a motivação, ocorre a 

partir de uma interação entre o sujeito e o meio. Também Logan (1970) 

discorre acerca destas duas áreas, referindo que ambas combinam 

multiplicativamente para determinar o rendimento, que só ocorre quando há 

envolvimento entre aprendizagem e motivação. 

 Chegamos então às questões centrais deste estudo, referentes às 

dimensões intrínseca e extrínseca que estão implicadas na motivação para a 

aprendizagem. De acordo com Morris e Maisto (2004), a motivação intrínseca 

está relacionada com as recompensas que advêm da atividade realizada e a 

motivação extrínseca relaciona-se com as consequências que essa atividade 

traz.  

Fazendo agora a associação entre a prática da Educação Física (EF) e a 

motivação, é comumente afirmado que, nesta disciplina ela é elevada e, de 

acordo com Santos (2003), tem uma grande influência no contexto de ensino. 

No entanto, no contexto da escola em que lecionei, esta motivação tem vindo a 

ser questionada pelos professores do grupo 620 e, segundo estes, parece ter 
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vindo a diminuir nos últimos anos. No caso particular da minha turma residente 

do 11º ano de escolaridade e das turmas dos meus colegas de NE, foi evidente 

a existência de um grupo considerável de alunos que demonstram pouco 

interesse para a prática das aulas de EF, o que acaba por ter bastante 

influência nas aulas já que o resultado dos processos de aprendizagem dos 

conteúdos específicos da EF dependem, em grande parte, da motivação dos 

alunos, como refere Maggil (cit. por Franchin & Barreto, 2006, p.3).  

Chicati (2000) num estudo que pretendia analisar a motivação de alunos 

do Ensino médio para a prática da EF concluiu que a motivação dos alunos 

para as aulas de EF não é muito relevante. De acordo com os resultados desse 

mesmo estudo, as aulas de EF não eram motivantes porque todos os anos os 

alunos abordavam os mesmos conteúdos. Este é um resultado interessante, na 

medida em que a repetição de conteúdos está também presente na EF das 

nossas escolas.  

Vaz et al (2013) concluiu que a grande maioria dos alunos não se 

encontra motivada para as aulas de Educação Física, neste grau de ensino 

(ES) e que não existem diferenças significativas entre a motivação intrínseca e 

extrínseca dos alunos. 

Face a estas constatações, surge o interesse em estudar a temática da 

motivação para a prática de Educação Física no meu contexto, mais 

concretamente, quais os fatores que a influenciam. Relativamente a estes 

fatores, parece ser consensual entre o grupo 620 que a exclusão da 

classificação de EF para a média de acesso ao Ensino Superior (ES) teve um 

forte impacto na motivação e empenho dos alunos nas aulas de EF. Não 

havendo bibliografia que corrobore esta constatação, parece-me pertinente 

incluir este aspeto entre aqueles que poderão influenciar a motivação dos 

alunos para a prática de EF.  

O presente estudo pretende analisar a motivação dos alunos/as para a 

prática de educação física considerando fatores intrínsecos e fatores 

extrínsecos e segundo o sexo. 
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4.3.1.3. OBJETIVO GERAL 

Analisar os níveis de motivação dos alunos/as nas aulas de Educação 

Física. 

4.3.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comparar o nível de motivação por sexo feminino/masculino; 

2. Identificar fatores de desmotivação; 

3. Diferenciar o impacto da motivação intrínseca e da motivação 

extrínseca; 

4. Contribuir de uma forma teórica para o aumento da motivação dos 

alunos nas aulas de Educação Física. 

 

4.3.1.5. METODOLOGIA 

O estudo de investigação foi elaborado numa Escola do distrito do Porto 

sendo a recolha dos dados realizada a partir do mês de Fevereiro até início de 

Maio. 

Amostra: Esta investigação incidiu sobre um grupo específico de alunos, 

do 11º ano de escolaridade de um curso científico-humanístico (ciências e 

tecnologias, ciências socioeconómicas e línguas e humanidades). Fazem parte 

desta amostra 31 alunos (com idades entre os 16-18 anos). Nesta amostra 

estão representados jovens com sexos e idades diferentes. 

Instrumentos: O instrumento utilizado para este estudo foi o questionário 

de autopreenchimento sobre tendências motivacionais de Kobal (1996) que 

identifica os motivos intrínsecos e extrínsecos nas aulas de EF. Este 

questionário é composto por 32 afirmações, 16 correspondentes à motivação 

intrínseca e 16 correspondentes à motivação extrínseca. O questionário foi 

aplicado após autorização da Diretora da escola e obtido o consentimento 

informado dos encarregados de educação, sendo para isto criado um 

documento que os alunos tiveram que levar para casa para ser assinado pelos 
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seus encarregados de educação (apenas foram aceites os questionários 

entregues juntamente com o consentimento informado assinado). 

Os dados foram analisados recorrendo ao programa IBM SPSS Statistics 

v.24 e a verificação das tendências da motivação intrínseca e extrínseca dos 

alunos foi feita pela análise da estatística descritiva inferencial. 

Foi considerado o nível de significância de α=0,05, como valor mais usual 

utilizado na inferência estatística (Rosa, 2012). 

Inicialmente estava previsto a utilização do teste t de medidas repetidas 

mas, após verificar se estavam satisfeitos os pressupostos da independência, 

normalidade, assimetria e curtose, apenas o pressuposto da independência 

estava satisfeito. Desta feita, recorreu-se ao teste Mann-Whitney U, como 

alternativa não paramétrica ao teste t. 

4.3.1.6. RESULTADOS 

 

Motivação Intrínseca 

No quadro seguinte (quadro 1) estão descritos os resultados 

apresentando as frequências, as percentagens e as médias dos itens da 

motivação intrínseca do sexo masculino (N = 13) e feminino (N = 18), para 

cada questão em análise, ou seja: i) à participação (A1); ii) ao gosto (A2): e iii) 

ao não gosto (A3), pelas aulas de Educação Física 
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Quadro 1 - frequência das opções de motivação intrínseca e média dos motivos 

divididos por género 

 

 
 

Questões 

 
 

Iten
s 

S
e

x

o
 

FREQUÊNCIAS  
 

 ̅ 

 

Concord

o muito 

(1) 

 

Concord

o (2) 

Estou 
em 

dúvid
a (3) 

 

Discord

o (4) 

Discord

o Muito 

(5) 

n % n % n % n % n % 

 
 
 

A1. 
Particip

o nas 

Aulas de  
Educaçã
o Física 
porque: 

1. Gosto de 
atividades físicas. 

M 13 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F 2 11,1 13 72,2 3 16,7 0 0 0 0 2,06 

2. As aulas dão-
me prazer. 

M 8 61,5 4 30,8 1 7,7 0 0 0 0 1,46 

F 2 11,1 9 50 5 27,8 2 11,1 0 0 2,39 

3. Gosto de 
aprender novas 
habilidades. 

M 8 61,5 5 38,5 0 0 0 0 0 0 1,38 

F 3 16,7 13 72,2 2 11,1 0 0 0 0 1,94 

4. Acho importante 
aumentar os meus 
conhecimentos sobre 
os desportos e outros 
conteúdos. 

M 7 53,8 6 46,2 0 0 0 0 0 0 1,46 

 

F 3 16,7 11 61,1 3 16,7 1 5,6 0 0 2,11 

5. Sinto-me 
saudável com as 
aulas. 

M 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0 0 0 1,38 

F 5 27,8 9 50 3 16,7 1 5,6 0 0 2,00 

 
 

 
A2. Eu 

gosto 

das 
aulas 

de  
Educaçã
o Física 
quando: 

1. Aprendo uma 
nova habilidade. 

M 9 69,2 4 30,8 0 0 0 0 0 0 1,31 

F 6 33,3 7 38,9 5 27,8 0 0 0 0 1,94 

2. Dedico-me ao 
máximo à atividade. 

M 7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0 0 0 1,54 

F 5 27,8 7 38,9 5 27,8 1 5,6 0 0 2,11 

3. Compreendo os 
benefícios das 
atividades 
propostas nas 
aulas. 

M 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0 0 0 1,38 

 
F 2 11,1 11 61,1 5 27,8 0 0 0 0 2,17 

4. As atividades dão-
me prazer. 

M 11 84,6 2 15,4 0 0 0 0 0 0 1,15 

F 4 22,2 9 50 3 16,7 2 11,1 0 0 2,17 

5. O que eu aprendo 
faz-me querer praticar 
mais. 

M 4 30,8 7 53,8 1 7,7 1 7,7 0 0 1,92 

F 4 22,2 6 33,3 4 22,2 4 22,2 0 0 2,44 

6. Movimento o 
meu corpo. 

M 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0 0 0 1,38 

F 5 27,8 8 44,4 4 22,2 1 5,6 0 0 2,06 

 
 
 

A3. Não 

gosto 

das 
Aulas 

de  
Educaçã
o Física 
quando: 

1. Não consigo realizar 
bem as atividades. 

M 1 7,7 7 53,8 2 15,4 3 23,1 0 0 2,54 

F 4 22,2 7 38,9 5 27,8 2 11,1 0 0 2,28 

2. Não sinto prazer 
na atividade 
proposta. 

M 5 38,5 5 38,5 1 7,7 2 15,4 0 0 2,23 

F 7 38,9 9 50 2 11,1 0 0 0 0 1,72 

3. Quase não tenho 
oportunidade de jogar. 

M 5 38,5 1 7,7 3 23,1 2 15,4 0 0 2,62 

F 6 33,3 6 33,3 3 16,7 3 16,7 0 0 2,17 

4. Exercito pouco 
o meu corpo. 

M 5 38,5 2 15,4 4 30,8 2 15,4 0 0 2,69 

F 2 11,1 5 27,8 6 33,3 5 27,8 0 0 2,78 

5. Não há tempo 
para praticar tudo o 
que gostaria. 

M 5 38,5 4 30,8 1 7,7 1 7,7 2 15,4 2,31 

F 5 27,8 6 33,3 3 16,7 4 22,2 0 0 2,33 
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É possível verificar que, para as questões de participação nas aulas de 

EF (A1) e gosto das aulas de EF (A2), os níveis de concordância (concordância 

<3 versus discordância >3, sendo o ponto intermédio da escala =3), são 

bastante elevados para os rapazes, sendo 1 o valor mais baixo e 1,94 o valor 

mais alto. Já os níveis de concordância para as raparigas são médios, sendo o 

1,94 o valor mais baixo e 2,44 o valor mais alto. Relativamente ao não gosto 

das aulas de EF (A3), ambos os sexos apresentam níveis de concordância  

baixos, com os rapazes a terem 2,23 como valor mais baixo e 2,69 como valor 

mais alto, e as raparigas 1,72 e 2,78, respetivamente. É de realçar que em 

(A3), não gosto, as questões são colocadas na forma negativa, pelo que os 

níveis altos de concordância (<3) estão relacionados com insatisfação e os 

níveis mais altos de discordância (>3) estão relacionados com satisfação. 

 

 

Quadro 2 - Medidas descritivas para as três questões de motivação intrínseca 

 

No quadro 2 é possível observar que, nas 2 primeiras questões, as 

medidas descritivas ou de localização são mais altas para os rapazes, sendo 

que se verifica o inverso na última questão, relativa ao não gosto. 

 

 

 

 
QUESTÕES 

 

Amostra 
 

média 

 

 
S 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

 

Percentis 

 
Sexo 

 
N 

 
25 

50 
(Mediana) 

 
75 

A1. Participo nas Aulas de 

Educação Física porque: 
M 13 1,34 ,340 1 2 1,10 1,20 1,40 

F 18 2,10 ,519 1 3 1,80 2,00 2,40 

A2. Eu gosto das aulas de 

Educação Física quando: 
M 13 1,45 ,483 1 3 1,08 1,33 1,67 

F 18 2,15 ,618 1 4 1,63 2,17 2,71 

A3. Não gosto das Aulas de 

Educação Física quando: 
M 13 2,48 1,173 1 5 1,40 2,00 3,70 

F 18 2,26 ,650 1 4 1,75 2,30 2,80 
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A comparação dos resultados por sexo, para cada questão em análise na 

motivação intrínseca (A1;A2;A3), que é apresentada no quadro 3, tendo em 

conta o nível de significância (p-value ≤ 0,05), permite afirmar que os 

resultados do teste Mann-Whitney U são inferiores ao nível de confiança para 

duas das três (A1;A2) questões da motivação intrínseca, isto é, podemos 

formular e aceitar as seguintes hipóteses: 

 Existem diferenças significativas na motivação intrínseca entre sexos 

tendo em conta os motivos mais e menos importantes de participação nas 

aulas de Educação Física, (Mann-Whitney U = 23,000; z = -3,795; sig.0,000).  

 Existem diferenças significativas na motivação intrínseca entre sexos 

quando são considerados os motivos mais e menos importantes para gostarem 

das aulas de Educação Física (Mann-Whitney U = 41,500; z = -3,036; 

sig.0,002) 

 

 

 

 

 

 

 

 A1 A2 A3 

U de Mann-Whitney 23,000 41,500 114,500 

Wilcoxon W 114,000 132,500 285,500 

Z -3,795 -3,036 -,101 

Significância Assint. (Bilateral) ,000 ,002 ,920 

 Quadro 3 - resultados e níveis de significância do teste Mann-Whitney U para as 
questões de motivação intrínseca 
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Motivação extrínseca 

 

 
Questões 

 

 
Itens 

S
e

x
o

 

FREQUÊNCIAS  
 

 ̅ Concordo 

muito (1) 

Concordo (2) Estou em 
dúvida (3) 

Discordo (4) 
Discordo 

Muito (5) 

n % n % n % n % n % 

 
B1. 

Participo 

nas Aulas 
de  

Educação 
Física 

porque: 

1. Faz parte das 
disciplinas da escola. 

M 5 38,5 4 30,8 2 15,4 2 15,4 0 0 2,23 

F 7 38,9 6 33,3 2 11,1 2 11,1 1 5,6 2,11 

2. Estou com os meus 
Amigos. 

M 7 53,8 4 30,8 0 0 1 7,7 1 7,7 1,85 

F 2 11,1 9 50 3 16,7 3 16,7 1 5,6 2,56 

3. O meu rendimento 
é melhor que o de 
meus colegas. 

M 2 15,4 1 7,7 7 53,8 0 0 3 23,1 3,08 

F 0 0 1 5,6 4 22,2 7 38,9 6 33,3 4 

4. Quero tirar boas 
notas. 

M 7 53,8 2 15,4 0 0 1 7,7 3 23,1 2,31 

F 3 16,7 7 38,9 3 16,7 3 16,7 2 11,1 2,67 

 

 
B2. Eu 

gosto das 

aulas 
de  

Educação 
Física 

quando: 

1. Esqueço-me das 
outras aulas. 

M 6 46,2 2 15,4 2 15,4 2 15,4 1 7,7 2,23 

F 6 33,3 5 27,8 1 5,6 5 27,8 1 5,6 2,44 

2. O professor e/ou 
meus colegas 
reconhecem o meu 
desempenho. 

M 5 38,5 7 53,8 1 7,7 0 0 0 0 1,69 

F 3 16,7 10 55,6 3 16,7 2 11,1 0 0 2,22 

3. Sinto-me integrado 
na turma. 

M 11 84,6 2 15,4 0 0 0 0 0 0 1,15 

F 4 22,2 11 61,1 3 16,7 0 0 0 0 1,94 

4. As minhas opiniões 
são aceites. 

M 7 53,8 5 38,5 1 7,7 0 0 0 0 1,54 

F 5 27,8 9 50 2 11,1 2 11.1 0 0 2,06 

5. Sou melhor que os 
meus colegas. 

M 1 7,7 1 7,7 5 38,5 4 30,8 2 15,4 3,38 

F 2 11,1 10 55,6 6 33,3 0 0 0 0 4,22 

 
 
 
 
 
 
 

 
B3. Não 

gosto das 

Aulas 
de  

Educação 
Física 

quando: 

1. Não me sinto 
integrado na turma. 

M 5 38,5 4 30,8 0 0 1 7,7 3 23,1 2,46 

F 4 22,2 8 44,4 3 16,7 2 11,1 1 5,6 2,33 

2. Não Simpatizo 
com o professor. 

M 6 46,2 2 15,4 2 15,4 1 7,7 2 15,4 2,31 

F 5 27,8 7 38,9 2 11,1 3 16,7 1 5,6 2,33 

3. O professor 
compara o meu 
rendimento com o de 
outro colega. 

M 3 23,1 4 30,8 3 23,1 0 0 3 23,1 2,69 

 

F 6 33,3 6 33,3 2 11,1 3 16,7 1 5,6 2,28 

4. Os meus colegas 
riem-se das minhas 
falhas. 

M 3 23,1 5 38,5 0 0 1 7,7 4 30,8 2,85 

F 5 27,8 5 27,8 4 22,2 3 16,7 1 5,6 2,44 

5. Alguns colegas 
querem demonstrar 
que são melhores 
que os outros. 

M 5 38,5 3 23,1 2 15,4 1 7,7 2 15,4 2,38 

 

F 6 33,3 9 50 1 5,6 1 5,6 1 5,6 2 

6. Tiro notas baixas. 
M 4 30,8 3 23,1 2 15,4 2 15,4 2 15,4 2,62 

F 4 22,2 7 38,9 4 22,2 3 16,7 0 0 2,33 

7. As minhas falhas 
fazem com que eu 
não pareça bom 
aluno para o 
professor. 

M 2 15,4 3 23,1 3 23,1 2 15,4 3 23,1 3,08 

 
F 4 22,2 7 38,9 3 16,7 2 11,1 2 11,1 2,50 

 

Quadro 4 - Frequência das opções de motivação extrínseca e média dos motivos, 
divididos por género 
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No quadro acima, estão descritos os resultados tendo em conta as 

frequências, as percentagens e as médias dos itens da motivação extrínseca 

do sexo masculino (N = 13) e feminino (N = 18), para cada questão em análise, 

ou seja: i) à participação (B1); ii) ao gosto (B2): e iii) ao não gosto (B3), pelas 

aulas de Educação Física. 

É possível verificar que, para as questões de participação nas aulas de 

EF (B1),  gosto das aulas de EF (B2), e não gosto das aulas de EF (B3) os 

rapazes apresentam níveis de concordância moderados na maioria dos itens 

(sendo 1,15  o valor mais baixo registado e 3,38 o valor mais alto), excetuando 

os itens B1.3, B2.5 e B3.7 onde apresentam níveis baixos de discordância. Por 

seu turno, na maioria dos itens, as raparigas apresentam baixos níveis de 

concordância (sendo 1,94 o valor mais baixo e 4,22 o valor mais alto) com 

exceção dos itens B1.3 e B2.5, onde se verificam níveis moderados de 

discordância.  

 

 

 
QUESTÕES 

 

Amostra 
 

 
média 

 

 
s 

M
ín

im
o
 

M
á
x
im

o
 

 

Percentis 

 
Sexo 

 
N 

 
25 

50 
(Mediana) 

 
75 

B1. Participo nas Aulas de 

Educação Física porque: 
M 13 2,37 1,144 1 5 1,50 2,50 3,00 

F 18 2,83 ,836 1 5 2,25 2,50 3,50 

B2. Eu gosto das aulas de 

Educação Física quando: 
M 13 2,00 ,400 1 3 1,60 2,00 2,30 

F 18 2,58 ,625 1 4 2,00 2,50 3,00 

B3. Não gosto das Aulas de 

Educação Física quando: 
M 13 2,63 1,079 1 5 1,57 2,14 3,71 

F 18 2,32 ,804 1 4 1,75 2,14 2,89 

 

Quadro 5 - Medidas descritivas par as três questões de motivação extrínseca 

 

De salientar que nas 2 primeiras questões relativas à motivação 

extrínseca, as medidas descritivas ou de localização são mais altas para os 

rapazes (ver quadro 5), sendo que se verifica o inverso na última questão, o 

que significa uma maior concordância dos rapazes em relação às 2 primeiras 
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questões e uma menor concordância em relação à última questão, em 

comparação com as raparigas. 

  

A comparação dos resultados por sexo, para cada questão em análise na 

motivação extrínseca (B1;B2;B3), que é apresentada no quadro 6, tendo em 

conta o nível de significância (p-value ≤ 0,05), permite afirmar que os 

resultados do teste Mann-Whitney U são inferiores ao nível de confiança 

apenas para uma das três (B2) questões da motivação intrínseca, isto é, 

somente a seguinte hipótese para a motivação extrínseca deve ser aceite: 

existem diferenças significativas na motivação extrínseca entre sexos quando 

são considerados os motivos mais e menos importantes para gostarem das 

aulas de Educação Física (Mann-Whitney U = 52,500; z = -2,596; sig.0,009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B1 B2 B3 

U de Mann-Whitney 84,500 52,500 103,500 

Wilcoxon W 175,500 143,500 274,500 

Z -1,310 -2,596 -,544 

Significância Assint. (Bilateral) ,190 ,009 ,586 

Quadro 6 - resultados e níveis de significância do teste Mann-Whitney U para as 
questões de motivação extrínseca 
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4.3.1.7. DISCUSSÃO 
 

Para além de entender quais os motivos mais e menos importantes da 

motivação intrínseca e extrínseca dos alunos na disciplina de EF, os objetivos 

deste estudo focam-se também na comparação da motivação intrínseca e 

extrínseca entre sexos, com base nas três questões de base que compõem o 

questionário (a participação, o gosto e o não gosto das aulas de EF).  

 

Motivação Intrínseca 

Os resultados apresentados relativos à motivação intrínseca permitem 

verificar que, tanto os rapazes como as raparigas se encontram 

intrinsecamente motivados para as aulas de EF, apresentando níveis 

consideráveis de concordância com as questões colocadas.  

Apesar de todos os participantes no estudo se terem revelado 

intrinsecamente motivados para a prática de EF, nas questões A1 e A2, os 

níveis de concordância apresentados foram mais altos para os rapazes em 

comparação com as raparigas, o que vai ao encontro daquilo que refere Maia 

(2003) acerca das dimensões relacionadas com o gosto, competência e 

esforço. Por outro lado, na questão A3, os níveis de concordância 

apresentados pelas raparigas foram mais altos do que aqueles apresentados 

pelos rapazes sendo também, no somatório de ambos os sexos, o valor mais 

baixo de concordância de entre as três questões colocadas, à semelhança do 

que aconteceu com o estudo de Kobal (1996). 

Numa análise comparativa entre os dois grupos estudados (rapazes e 

raparigas) e após a aplicação do teste Mann-Whitney U, para A1; A2; A3, 

revelou-se a existência de diferenças significativas entre as respostas dos dois 

grupos para as questões A1 e A2, não se verificando essas diferenças na 

questão A3, o que indicia uma aproximação das razões intrínsecas que levam 

os rapazes e as raparigas a não gostarem das aulas de EF. 

 

Considerando, pela análise dos resultados, que ambos os sexos se 

encontram intrinsecamente motivados para a prática de EF (nas questões de 
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participação e gosto das aulas de EF), verifica-se uma maior concordância dos 

rapazes nestas questões em comparação com as raparigas, o que vai ao 

encontro da generalidade dos estudos referenciados (Maia, 2003; Kobal, 1996; 

Santos, 2003). Por seu turno, na questão de não gosto das aulas de EF, 

verificou-se para ambos os sexos uma concordância baixa, que pode estar 

associada a uma ligeira insatisfação com a disciplina (Kobal, 1996). 

 

Motivação extrínseca 

Na motivação extrínseca, é possível verificar através dos resultados que 

tanto os rapazes como as raparigas estão extrinsecamente motivados para a 

prática da EF, nas três questões colocadas.  

Apesar de os níveis de concordância terem sido baixos, é possível 

verificar que ambos os sexos se encontram extrinsecamente motivados para a 

prática de EF. 

Analisando comparativamente os dois grupos, apenas se verifica uma 

diferença significativa entre eles na questão B2, referente ao gosto das aulas 

de EF, com os rapazes a apresentarem um grau superior de concordância. É 

também de denotar uma concordância (apesar de baixa) de ambos os grupos 

na questão B1.4, participo nas aulas porque quero tirar boas notas, o que 

contradiz a teoria de que a exclusão da EF para a contabilização da média de 

acesso ao Ensino Superior afeta negativamente a sua motivação para a 

prática. Este resultado particular vai também ao encontro do que foi verificado 

por Rosa (2010, p.30). Ademais, no item B3.6, não gosto das aulas quando tiro 

notas baixas, tanto rapazes como raparigas apresentam um nível moderado de 

concordância, o que indicia uma valorização das classificações, algo que é 

referido por Rosa (2009). 

De acordo com os resultados, verifica-se que ambos os sexos se 

encontram motivados extrinsecamente, sendo que apenas existe uma 

diferença significativa entre eles na questão B2. Estes resultados aproximam-

se daqueles alcançados por Vaz et al. (2010), abrangendo apenas alunos do 

Ensino Secundário. 
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4.3.1.8. CONCLUSÕES 

 

Após a apresentação e discussão dos resultados e considerando os 

objetivos do estudo, é possível concluir que tanto os rapazes como as 

raparigas se encontram motivados, intrinsecamente e extrinsecamente, para as 

aulas de Educação Física. Ainda que os dois grupos apresentem níveis de 

concordância mais elevados para a motivação intrínseca em relação à 

motivação extrínseca os rapazes apresentam, na maioria dos itens das 

questões participo e gosto (A1;A2;B1;B2), resultados superiores de 

concordância, e de discordância nos itens das questões referentes ao não 

gosto (A3;B3), apesar de esta superioridade não ser significativa, quando 

comparados com as raparigas. 

Relativamente às diferenças entre sexos, foi possível concluir e aceitar as 

seguintes hipóteses: 

 Existem diferenças significativas na motivação intrínseca entre sexos 

tendo em conta os motivos mais e menos importantes da participação nas 

aulas de Educação Física, (Mann-Whitney U = 23,000; z = -3,795; sig.0,000).  

 Existem diferenças significativas na motivação intrínseca entre sexos 

quando são considerados os motivos mais e menos importantes para gostarem 

das aulas de Educação Física (Mann-Whitney U = 41,500; z = -3,036; 

sig.0,002). 

 Existem diferenças significativas na motivação extrínseca entre sexos 

quando são considerados os motivos mais e menos importantes para gostarem 

das aulas de Educação Física (Mann-Whitney U = 52,500; z = -2,596; 

sig.0,009). 

Ainda que o tamanho da amostra tenha condicionado a aplicação do 

estudo, os seus resultados e conclusões vão ao encontro dos obtidos por Vaz 

et al. (2010) numa população com características semelhantes. 

Futuramente, enquanto professor, é pertinente analisar os resultados aqui 

obtidos. Assim, considerando que os alunos se apresentam mais 

intrinsecamente motivados, poderá ser proveitoso trabalhar e preparar a 
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leccionação de maneira a que a motivação extrínseca seja mais elevada, 

proporcionando um melhor ambiente de aprendizagem aos alunos. 
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5. Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 

Chego assim ao momento de escrever as últimas palavras deste percurso 

académico repleto das mais variadas experiências e aprendizagens. Para mim, 

a opção de ingressar neste Mestrado nunca foi algo que tivesse em mente, 

mas na altura em que tomei a decisão percebi que seria a única que fazia 

sentido. No fim, é impossível pensar em ter escolhido outro caminho que não 

este. Cumpri o meu objetivo principal, que era aprender e ir à procura daquilo 

que me faltava e de experiências que não poderia ter em mais lado algum, o 

que me levou a perceber, ao longo do ano, de que tudo aquilo que havia 

aprendido desde os tempos da escola até à licenciatura começava a encaixar e 

a revelar a sua utilidade na lecionação.  

É certo que ao longo do ano me deparei com situações para as quais não 

me sentia preparado. Este era o principal sentimento que procurava quando 

ingressei no Mestrado. Resolver problemas, lidar com o inesperado, ir à 

procura de soluções para situações que não estavam previstas, tudo isto me 

aconteceu durante o ano de Estágio e, apesar de saber que nem sempre fui 

capaz de dar a melhor resposta a todos os problemas encontrados, enfrentei-

os e lidei com eles. Para isto contribuíram as condições oferecidas pela Escola 

Cooperante mas sobretudo o acompanhamento feito pelo professor 

cooperante, que me aconselhou sempre da melhor forma, incutindo a 

verdadeira prática reflexiva, e garantiu que eu tivesse autonomia para tomar 

decisões importantes e, como seria expectável, errar. Também o 

acompanhamento feito pela professora orientadora tem de ser destacado, por 

toda a compreensão e disponibilidade, apesar de algumas falhas da minha 

parte. 

Concluo assim um percurso de seis anos que me trouxe aqui ao Estágio 

Profissional, onde aprendi e vivenciei algo único. Com o ingresso no Batalhão 

de Sapadores Bombeiros do Porto, consegui também cumprir um dos meus 

objetivos de vida e, se é certo que no futuro não me vejo a desempenhar as 

funções de professor de Educação Física numa escola, não tenho qualquer 

dúvida de que este Estágio e este Mestrado foram absolutamente fulcrais para 
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me tornar naquilo que sou hoje. A minha ligação com o Desporto certamente 

não acabará aqui. 
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Anexos 
 

 

 

 

 
Interacções 

 Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Prox imidade Física / Atenção Constante à Prática 

 Clima de Aprendizagem – Consistência / Encorajamento 

 A Disciplina – Prevenção e Remediação 

O Professor 

 Postura, Voz, Afetiv idade 

 Comportamentos – Instrução/ Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / 
Observação / Registos 

As Atividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / 

Agradabilidade / Com o fundamental do Conteúdo e da Estrutura Organizativ a 

Os Alunos 

 Reação às atividades / Participação/ Desempenho 

 Comportamentos – Ativ idade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / 

Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação de Materiais 

Anexo 1 - Ficha de registo de observação nº1 

Prof. Observado:     Ano:  Turma:   Aula nº:  
  

   

Observação nº:     Unidade Didática:    

Data:  / /_  Hora:  . Local:    
 

  ª Aula dum total de    

1º Momento – Objetivo: Ganhar a confiança e estabelecer o controlo 

Apreciação global: 
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Os Alunos 

 Reação às atividades / Participação/ Desempenho 

 Comportamentos – Ativ idade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / 

Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação de Material 

Rotinas Organizativas 

 Antesda Prática – Formação de Grupos / Estabelecimento de Sinais / Autonomização dos Alunos nas 
Rotinas Organizativas 

 Durante a Prática – Episódios de Organização / Transições / Gestão de Espaços e Materiais 

O Professor 

 Postura, Voz, Afetiv idade 

 Comportamentos – Instrução/ Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / 
Observação / Registos 

As Atividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / 
Agradabilidade / Com o fundamental do Conteúdo e da Estrutura Organizativ a 

Interacções 

 Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Prox imidade Física / Atenção Constante à Prática 

 Clima de Aprendizagem – Consistência / Encorajamento 

 A Disciplina – Prev enção e Remediação 

Anexo 2 - Ficha de registo de observação nº2 

Prof. Observado:     Ano:  Turma:   Aula 
nº:    

   

Observação nº:     Unidade Didática:    

Data:  / /_  Hora:  . Local:    
 

  ª Aula dum total de  
  

2º Momento – Objetivo: Rentabilizar maximamente o tempo de aula – Gestão 

Apreciação global: 



XV  

 

 

 

 
O Professor 

 Postura, Voz, Afetiv idade 

 Comportamentos – Instrução/ Feedback / Organização / Movimentação / Resolução de Problemas / 
Observação / Registos 

Técnicas de Instrução / Correção 

 Exposição / Demonstração / Questionamento / Alunos como Agentes de Ensino 

 Apresentação da Informação (o que dizer e como dizer) / Feedbacks (como, quando e porquê) 

Os Alunos 

 Reação às atividades / Participação/ Desempenho 

 Comportamentos – Atividade Motora / Demonstração / Ajuda / Atenção à Informação / Espera / 

Deslocamentos / Fora de Tarefa / Manipulação de Material 

As Actividades da Aula 

 Situações de Aprendizagem – Tempo / Variedade / Adequação e Sequência / Ritmo / Segurança / 

Agradabilidade / Com o fundamental do Conteúdo e da Estrutura Organizativ a 

Interações 

 Controlo Ativo – Visão / Deslocamentos / Prox imidade Física / Atenção Constante à Prática 

 Clima de Aprendizagem – Consistência / Encorajamento 

 A Disciplina – Prev enção e Remediação 

Anexo 3 - Ficha de registo de observação nº3 

Prof. Observado:     Ano:  Turma:   Aula 
nº:    

   

Observação nº:     Unidade Didática:    

Data:  / /_  Hora:  . Local:    
 

  ª Aula dum total de  
  

3º Momento – Objetivo: Melhorar a qualidade da informação - Instrução 

Apreciação global: 
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Plano de Aula 
Professor: Ano/Turma: Nº alunos: Local: 

Aula : Sessão: Data: Hora: Material: 

UD: Duração: Tempo útil: 

Função Didá ti ca : 

Conteúdos : 

Objetivos 

da aula : 

HM  

FT/CF  

CD  

CPS  

  

  Objetivos 

comportamentais 

Situação de aprendizagem | 

Organização didático metodológica 

Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

    

F
u
n

d
a

m
e

n
ta

l 

    

F
in

a
l 

    

Anexo 4 - Exemplo de Plano de aula 
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Anexo 5 - Planeamento Anual 

 

 

 

Período Dia HoraEsp/Nºx.sNº Aula Total UT/UD's
    

16 16h35 E2/1 1 e 2 01/02 DE 02
21 8h20 E2/2 3 01 DE 06
23 16h35 E2/3 4 e 5 01/02 DE 15
28 8h20 E3/1 6 02 DE 06
30 16h35 E3/2 7 e 8 01/02 DE 12
5
7 16h35 E1/1 9 e 10 1 e 2 de 18

12 8h20 E2/4 11 3 de 16
14 16h35 E2/5 12 e 13 4 e 5 de 16
19 8h20 E2/6 14 6 de 16
21 16h35 E2/7 15 e 16 7 e 8 de 16
26 8h20 E2/8 17 9 de 16
28 16h35 E2/9 18 e 19 10 e 11 de 16
2 8h20 E2/10 20 12 de 
4 16h35
9 8h20 E2/12 21 13 de 15

11 16h35 E2/13 22 e 2314 e 15 de 15/ 3 DE 6
16 8h20 E3/3 24 3 de 12
18 16h35 E3/4 25 e 26 4 e 5 de 12
23 8h20 E3/5 27 6 de 12
25 16h35 E3/6 28 e 29 7 e 8 de 12
30 8h20 E3/7 30 9 de 12
2 16h35 E3/8 31 e 32 10 e 11 de 12
7 8h20 E3/9 33 12 de 12
9 16h35 E3/10 34 e 35 1 de 3 Teste Escrito Avaliação sumativa de Andebol

14 8h20 E3/11 36 4 de 6
16 16h35 E3/12 37 e 38 1 de 3

Período Dia HoraEsp/Nºx.sNº Aula Total UT/UD's
    

4 8h20 E1/2 41 3 de 16
6 16h35 E1/3 42 e 43 4 e 5 de 16

11 8h20 E1/4 44 6 de 16
13 16h35 E1/5 45 e 46/OBS 7 e 8 de 16
18 8h20 E1/6
20 16h35 E1/7 48 e 49 9 e 10 de 15
25 8h20 E1/8 50 11  de 15
27 16h35 E1/9 51 e 52/OBS 12 e 13 de 15
1 8h20 E1/10 53 14 de 15
3 16h35 E1/11 54 e 55 4 de 6 e 15 de 15
8 8h20 E2/14 56 4 de 6 

10 16h35 E2/15 57 e 58 1 e 2 de 13
15 8h20 E2/16 59/OBS 5 de 6
17 16h35 E2/17 60 e 61/OBS 3 e 4 de 13
22 8h20 E2/18 62 5 de 13
24 16h35 E2/19 63 e 64 6 e 7 de 13
1
3 16h35 E2/20 65 e 66 8 e 9 de 13
8 8h20 E2/21 67 /OBS 10 de 13

10 16h35 E2/22 68 e 69 /OBS 11 e 12 de 13
15 8h20 E2/23 70 13 de 13
17 16h35 E2/24 71 e 72 14 e 15 de 15 TESTE
22 8h20 E3/13 73 1 de 14 
24 16h35 E3/14 74 e 75 2 e 3 de 14
29 8h20 E3/15 76 4 de 14
31 16h35 E3/16 77 e 78 5 de 14/ 2 de 3

Período Dia HoraEsp/Nºx.sNº Aula Total UT/UD's

19 8h20 E3/17 79 6 de 12
21 16h35 E3/18 80 e 81 Greve
26 8h20 E3/19 82 7 de 12
28 16h35 E3/20 83 e 84 8 e 9 de 12
3 8h20 E3/21 85/obs 10 de 12
5 16h35 E3/22 86 e 87 11 e 12 de 12

10 8h20 E1/12 88 1 de 10
12 16h35 E1/13 89 e 90 2 e 3 de 10
17 8h20 E1/14 91 4 de 10
19 16h35 E1/15 92 e 93 5 e 6 de 10
24 8h20 E1/16 94 7 de 10
26 16h35 E1/17 95 e 96 8 e 9 de 10
31 8h20 E1/18 97 10 de 10
2 16h35 E1/19 98 e 99 3 de 3/3 de 3

Visita de estudo

Avaliação sumativa de Voleibol

VOLEIBOL

Mês MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos
  

Mês MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos
  

Aulas: Prev istas - 40 ; Dadas - 

1º

SETEMBRO

Apresentação e Medições Antropométricas

Av aliação Diagnóstica de Aptidão Física (Força)

NOVEMBRO

2ª Obs

Andebol
DEZEMBRO

Av aliação  de Aptidão Física (teste Cooper)

Auto e Hetero- Avaliação

Intercalares

Av aliação sumativ a de Ginástica AcrobáticaAv aliação de Aptidão Física (Força)

Av aliação Diagnóstica de ginastica acrobatica

Av aliação Diagnóstica de Aptidão Física (teste cooper)

Av aliação Diagnóstica de Andebol

OUTUBRO

feriado
Av aliação diagnóstica de Voleibol

                                                                                                                                                                

Ginástica Acrobática

Aulas: Prev istas - 38; Dadas - 38

Mês MODALIDADES (Total: X + ApFis) - Conteúdos

2º

JANEIRO

FEVEREIRO

Avaliação de Aptidão Física (Força)

Avaliação de Aptidão Física (teste Cooper)

 

MARÇO

CARNAVAL

Avaliação Diagnóstica de Basquetebol

DANÇA

3º

ABRIL
BASQUETEBOL

MAIO

Avaliação diagnóstica de Ginástica de Aparelhos

Ginástica de Aparelhos

Avaliação sumativa de Ginástica de Aparelhos
JUNHO Teste Escrito Auto e Hetero Avaliação 

greve

Legenda: E1-Gin.Grande (19); E2-Gin.Pequeno (24); E3-Ex terior Coberto (22); S.Ex p. (_); Sala EF 

BASQUETEBOL

Auto e Hetero Avaliação 

Avaliação Sumativa de Dança
Avaliação de Aptidão Física (teste Cooper)

Avaliação Sumativa de BasquetebolAvaliação de Aptidão Física (teste Cooper)
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CONSENTIMENTO INFORMADO PARA RECOLHA DE DADOS 

 

Exmo (a) Sr.(ª) Encarregado de Educação  

Para a realização de um estudo de investigação, no âmbito do estágio profissional do curso de 

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário, vimos solicitar a 

V.Exa. autorização para a recolha de dados através de um questionário escrito a realizar nas 

aulas de Educação Física. Os dados recolhidos servirão unicamente para o estudo que se intitula 

“ A motivação nas aulas de Educação Física: Um estudo com alunos do 11º ano de escolaridade” 

e serão analisados unicamente pelos elementos do estudo. Em nenhuma altura do questionário 

é solicitada a identidade do aluno, pelo que este manterá sempre o anonimato. Estarei ao seu 

dispor para esclarecer alguma questão. 

Em caso de autorizar agradecia que assinasse a declaração que se segue 

Porto, 14 de Março de 2017 

Marcelo David Cruz Torres, marcelodct13@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO: 

Eu, ________________________________encarregado/a de educação do/a 

____________________________________autorizo a recolha de dados do/a meu/minha 

educando/a no âmbito do estudo apresentado e só para esse fim.  

Assinatura do/a Enc. de Educação: 

_____________________________________________________  

 

Eu, _____________________________________aluno/a da turma __ do 11.º ano da Escola 

Secundária Filipa de Vilhena autorizo a recolha de dados no âmbito do estudo apresentado e só 

para esse fim.  

Assinatura do/a aluno/a: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Anexo 6 - Autorização de consentimento informado 
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Anexo 7 - Questionário de Kobal (1996) 

Indica-se a seguir um conjunto de motivos que podem levar os alunos a gostar ou 
não da disciplina de Educação Física. 

Para preencher este questionário, basta assinalar com um círculo o 
nível de importância a atribuir a cada uma das afirmações. Não existem 
respostas certas ou erradas. 

Responde a todas as questões de acordo com a tua opinião. O 
questionário é anónimo pelo que as respostas são confidenciais e, para além 
do investigador , ninguém terá acesso a elas. 

                      Idade:______                                                          Sexo:______ 

 
  

 

Questões 

 

Itens 
Concordo 

muito 

 

Concordo 

Estou em 

dúvida 

 

Discordo 
Discordo 

Muito 

 

A1. 

Participo nas 

Aulas de  

Educação 

Física porque: 

1. Gosto de atividades físicas. 1 2 3 4 5 

2. As aulas dão-me prazer. 1 2 3 4 5 

3. Gosto de aprender novas 

habilidades. 
1 2 3 4 5 

4. Acho importante aumentar os 

meus conhecimentos sobre os 

desportos e outros conteúdos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Sinto-me saudável com as 

aulas. 
1 2 3 4 5 

 

 

A2. Eu 

gosto das aulas 

de 

Educação 

Física 

quando: 

1. Aprendo uma nova 

habilidade. 
1 2 3 4 5 

2. Dedico-me ao máximo à 

atividade. 
1 2 3 4 5 

3. Compreendo os benefícios 

das atividades propostas nas 

aulas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. As atividades dão-me prazer. 1 2 3 4 5 

5. O que eu aprendo faz-me 

querer praticar mais. 
1 2 3 4 5 

6. Movimento o meu corpo. 1 2 3 4 5 

 

A3. Não gosto 

das Aulas 

de  Educação 

Física 

quando: 

1. Não consigo realizar bem as 

atividades. 
1 2 3 4 5 

2. Não sinto prazer na atividade 

proposta. 
1 2 3 4 5 

3. Quase não tenho 

oportunidade de jogar. 
1 2 3 4 5 

4. Exercito pouco o meu corpo. 1 2 3 4 5 

5. Não há tempo para praticar 

tudo o que gostaria. 
1 2 3 4 5 
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 Vire a Página S.F.F 

 

 

 
B - Motivação Extrínseca 

 
Questões 

 
Itens 

Concordo 
muito 

 
Concordo 

Estou 
em 

dúvid
a 

 
Discordo 

Discordo 
Muito 

B1. 
Participo 
nas Aulas 

de 
Educação 

Física 
porque: 

1. Faz parte das disciplinas da 
escola. 

1 2 3 4 5 

2. Estou com os meus Amigos. 1 2 3 4 5 

3. O meu rendimento é melhor 
que o de meus colegas. 

1 2 3 4 5 

4. Quero tirar boas notas. 1 2 3 4 5 

 

 
B2. Eu 

gosto das 
aulas 

de 
Educação 

Física 
quando: 

1. Esqueço-me das outras aulas. 1 2 3 4 5 

2. O professor e/ou meus 
colegas reconhecem o meu 
desempenho. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Sinto-me integrado na turma. 1 2 3 4 5 

4. As minhas opiniões são 
aceites. 

1 2 3 4 5 

5. Sou melhor que os meus 
colegas. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

B3. Não 
gosto das 

Aulas 
de 

Educação 
Física 

quando: 

1. Não me sinto integrado na 
turma. 

1 2 3 4 5 

2. Não Simpatizo com o 
professor. 

1 2 3 4 5 

3. O professor compara o meu 
rendimento com o de outro 
colega. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Os meus colegas riem-se das 
minhas falhas. 

1 2 3 4 5 

5. Alguns colegas querem 
demonstrar que são melhores 
que os outros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. Tiro notas baixas. 1 2 3 4 5 

7. As minhas falhas fazem com 
que eu não pareça bom aluno 
para o professor. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Anexo 8 - Ficha de Jogo da UD de Voleibol 

FICHA DE JOGO 

Jogo nº______ Resultado Final _____ /_____ 

Equipas:_____________________________ vs. ___________________________________ 

Horas: _______ Campo:_________ 

 

 

 

Equipa 1:__________________________________________________________________ 

Número Nome Pontos 

 Capitão:  

   

   

   

   

   

Equipa 2:___________________________________________________________________ 

Número Nome Pontos 

 Capitão:  

   

   

   

   

   

MARCAÇÃO DE PONTOS 

Equipa 1 Equipa 2 

Resultado Final:  Resultado Final: 
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1 2 3 4 5 Set 1 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10    6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 Resultado Parcial 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 1___x____2 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25    21 22 23 24 25 
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Anexo 9 - Ficha de Avaliação do Treinador da UD de Voleibol 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TREINADOR/CAPITÃO 

É preenchido pelos elementos da equipa. 
 

 

Treinador/Capitão:_________________________________________________________ 

 

 1 2 3 4 5 

Conhecimento dos Conteúdos      

Usa palavras-chave      

Qualidade e Oportunidade de Feedback      

Qualidade da Demostração      

Entusiasmo /Festividade      

Liderança      

Classificação Geral      

Observações:  

Legenda: 

1- Muito Mau 2- Mau 3- Razoável 4-Bom 5- Muito Bom 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TREINADOR/CAPITÃO 

É preenchido pelos elementos da equipa. 
 

 

Treinador/Capitão:_________________________________________________________ 

 

 1 2 3 4 5 

Conhecimento dos Conteúdos      

Usa palavras-chave      
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Qualidade e Oportunidade de Feedback      

Qualidade da Demostração      

Entusiasmo /Festividade      

Liderança      

Classificação Geral      

Observações:  

Legenda: 

1- Muito Mau 2- Mau 3- Razoável 4-Bom 5- Muito Bom 

 

 




