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Resumo 
 

O seguinte documento apresenta um conjunto de experiências vividas por mim 

ao longo do meu estágio profissional, bem como os aspetos que considerei mais 

relevantes ao longo da minha prática pedagógica, integradas no segundo ano de 

mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O estágio profissional teve 

lugar numa escola que abrange os dois ciclos de ensino, localizada no 

Arquipélago dos Açores, na Ilha Terceira. O relatório e estágio foram realizados 

sob a orientação do professor orientador da faculdade e do professor cooperante 

da respetiva escola. Com o presente resumo é possível observar os aspetos 

mais importantes da minha evolução durante o meu percurso académico. Este 

relatório é composto por oito capítulos. O capítulo I, “Introdução”, exprime a 

finalidade deste documento. O II, “Desenvolvimento Profissional”, demonstra 

uma apresentação tanto a nível pessoal como académico, institucional e ainda 

as expectativas que tinha em relação a este percurso. Capítulo III, “Organização 

e Gestão do Ensino e Aprendizagem”, destacando os principais temas da minha 

intervenção, tais como a utilização dos modelos de ensino, a avaliação, as 

diferenças entre ciclos e o processo de reflexão. O IV, “Participação na Escola e 

Relações com a Comunidade” incluindo alguns aspetos dentro da comunidade 

escolar, tais como a gestão da indisciplina feita pelos órgãos escolares, os 

papeis dos professores para além da lecionação. Capitulo V, “Projeto de 

Investigação – Dropout no Desporto em idade Escolar” tema por escolhido para 

desenvolver a minha investigação. Os restantes capítulos VI, VII, VIII, referem-

se às “Conclusões”, “Referências Bibliográficas” e “Anexos”. 
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Abstract 

 

The following document presents a set of experiences that I have experienced 

throughout my professional internship, as well as the aspects that I considered 

most relevant throughout my pedagogical practice, integrated in the second year 

of Master's Degree in Physical Education Teaching in Basic and Secondary 

Education of the Faculty of Sport of the University of Porto. The professional 

internship took place in a school that covers the two teaching cycles, located in 

the Archipelago of the Azores, in Terceira Island. The report and internship were 

conducted under the guidance of the faculty advisor and the cooperating teacher 

of the respective school. With this summary it is possible to observe the most 

important aspects of my evolution during my academic journey. This report is 

composed of eight chapters. Chapter I, "Introduction", expresses the purpose of 

this document. The II, "Professional Development", demonstrates a presentation 

both personally and academically, institutional and also the expectations it had in 

relation to this course. Chapter III, "Organization and Management of Teaching 

and Learning", highlighting the main themes of my intervention, such as the use 

of teaching models, evaluation, differences between cycles and reflection 

process. IV, "Participation in School and Community Relations" including some 

aspects within the school community, such as the management of indiscipline by 

school boards, the roles of teachers beyond teaching. Chapter V, "Research 

Project - Dropout in Sport of School Age" theme by chosen to develop my 

research. The remaining chapters VI, VII, VIII, refer to the "Conclusions", 

"Bibliographical References" and "Annexes". 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Capítulo I 

1. Introdução 
 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular 

de Estágio Profissional (EP) inserido no segundo ano do segundo ciclo de 

estudos relativo à obtenção do grau de mestre em Ensino de Educação Física 

(EF) no Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto. 

Este relatório fundamenta-se na realização da prática de um ensino 

supervisionado (PES) numa escola cooperante localizada nos Açores, mais 

precisamente na Ilha Terceira, visto ser o meu local de residência e, como tal, 

foi me dada a possibilidade de aí realizar o estágio.  

O meu núcleo de estágio foi apenas constituído por mim e pelo professor 

cooperante, o que foi algo benéfico para mim por este ter estado sempre 

presente durante o meu percurso. 

Uma das intenções da PES é orientar e direcionar o estudante estagiário 

na construção de um perfil, deparando-se com o contexto real de ensino, 

testando as suas competências como professor. Entendo que na minha 

experiência as fui adquirindo ao longo do ano letivo, melhorando desta forma o 

meu desempenho e capacidade de reflexão. Para além disso, assumi uma 

extrema responsabilidade, pois tinha de tomar inúmeras decisões, que, bem ou 

mal, acabariam por ter importantes repercussões. 

O EP é então a fase transitória de discente para docente. É fundamental 

para o estudante estagiário (EE) que o estágio aconteça dentro de um contexto 

real, pois é neste que o EE se debate com as particularidades desta profissão. 

Em relação à estrutura do relatório, este encontra-se organizado por 

capítulos considerando as três áreas de desempenho: área 1 – Organização e 

Gestão do Ensino da Aprendizagem, área 2 – Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade e a área 3 – Desenvolvimento Profissional mostrando as 

principais vivências do estágio. 
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Os capítulos que, no meu entender, mereceram mais destaque são:  

- Capítulo I – Introdução, onde dou a conhecer de forma sucinta o meu relatório 

de estágio;  

- Capítulo II – Desenvolvimento Profissional, onde é feita uma referência ao 

projeto de formação individual;  

- Capítulo III – Organização e Gestão do Ensino da Aprendizagem, sendo este 

capítulo aquele em que foram desenvolvidos os temas para mim mais relevantes 

ao longo da minha prática pedagógica; 

- Capítulo IV – Participação na Escola e relações com a comunidade, com 

destaque para o papel de Diretor de Turma, a Gestão da Indisciplina na escola 

e a organização de outras atividades;  

- Capítulo V – Projeto de Investigação cujo tema foi o “Dropout no Desporto em 

Idade Escolar”;  

- Capítulo VI – O sexto e último capítulo refere-se à conclusão, onde se 

apresenta um balanço deste EP que me proporcionou diversos tipos de 

experiências que me vão ajudar no futuro enquanto docente. 
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Capítulo II 

2. Desenvolvimento Profissional 

 
2.1. Projeto de Formação Individual  

 O Projeto de Formação Individual o (PFI) é realizado no âmbito da unidade 

curricular do Estágio Profissional e este serve como uma espécie de guia para o 

decorrer desse estágio. 

 Pretende-se que este Estágio Profissional proporcione um ano repleto de 

experiências que possibilitem a elevação do estagiário até atingir o grau 

profissional da área da educação – Professor. 

 O PFI tem o objetivo de ser um instrumento orientador da minha formação 

e tem como principal objetivo demonstrar a minha perceção enquanto estudante 

estagiário sobre qual é meu estado atual, ou seja, conhecimentos, capacidades, 

atuações, dificuldades quando sou confrontado com os desafios e objetivos do 

meu dia a dia de estágio 

 Antes de mais, uma apresentação minha e um enquadramento tanto a 

nível pessoal como académico. De seguida mostra quais são as minhas 

expectativas para este estágio e também quais foram as principais dificuldades 

com que me tenho deparado até ao momento.  

 Uma parte destinada à instituição onde estou a estagiar e por último a 

identificação do tema do estudo e a razão desta escolha. 

 O enquadramento pessoal contém os meus dados a nível pessoal e 

académico, e as minhas expectativas em relação ao estágio. O enquadramento 

institucional refere-se à escola onde me encontro a estagiar. O enquadramento 

operacional refere-se a três grandes áreas de intervenção onde está inserido o 

estágio profissional, a organização e gestão do ensino-aprendizagem, a 

participação na escola e as relações com a comunidade e, por fim, o 

desenvolvimento profissional. 
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2.2. Enquadramento Pessoal 

 

Falar de nós próprios nunca é uma tarefa fácil, isto porque podemos levar 

uma vida inteira para nos conhecermos realmente, pois estamos sempre a 

aprender e a crescer. 

Como forma a facilitar esta exposição sobre mim próprio, vou escrever um 

pouco sobre aquele que é o meu percurso, tanto a nível académico como a nível 

pessoal. 

O meu nome é Pedro Miguel Drumonde Pires, nasci a 31 de agosto de 

1994. Sou natural da freguesia do Porto Judeu do concelho de Angra do 

Heroísmo na ilha Terceira, onde cresci e passei grande parte da minha vida. 

Um dos meus sonhos sempre foi ser professor de educação física. Desde 

o primeiro ciclo que gostava imenso das aulas e do professor. Este, nesse tempo, 

era um familiar meu e isto talvez tenha despertado um especial interesse da 

minha parte. Apesar do gosto que tenho pelo desporto nunca fui um atleta 

federado.  

O meu percurso escolar até ao 12º ano foi realizado na ilha terceira, 

efetuei o pré-escolar e o primeiro ciclo na escola de São Sebastião, o 2º ciclo na 

Escola Francisco Ornelas da Câmara e o 3º ciclo na Escola Secundária Vitorino 

Nemésio, onde terminei o 12º ano no curso de Línguas e Humanidades com uma 

média consideravelmente razoável. Após pensar bem no que queria da minha 

vida, decidi ingressar no Ensino Superior na área do desporto que era a única 

coisa que era capaz de me cativar. Matriculei-me em Castelo Branco na Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco no Curso de 

Desporto e Atividade Física. 

Foi uma das etapas mais importantes da minha vida e ia ser tudo 

completamente diferente daquilo que estava habituado, mas para prosseguir os 

meus estudos na área que eu queria tinha de fazer alguns sacrifícios, tendo de 

sair de casa e aprender como era viver sozinho, o que considero que foi uma 

experiência muito enriquecedora. Fiz amizades novas, conheci lugares 

diferentes e aprendi a ser um homem. Como se costuma dizer foram os melhores 
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anos da minha vida, foi o virar de uma página da minha história e começar a 

escrevê-la num novo capítulo. 

Ao longo destes três anos de Licenciatura cresci imenso e fui adquirindo 

imensos conhecimentos e experiências. Desde cedo sabia o que queria e isso 

facilitou escolha do minor de Crianças e Idosos, pois muitas das cadeiras que 

tive estavam direcionadas de certa forma para o ensino. Estive sempre ligado ao 

desporto como seria algo óbvio ao frequentar este curso, participando em muitos 

congressos, ações de formação e até mesmo na organização de algumas. 

Frequentei o curso de instrutor de Snowboard e adquiri esse “título”. No meu 

terceiro ano, após ter escolhido a metodologia de Futebol realizei o meu estágio 

de final de curso no Sport Benfica de Castelo Branco treinando diversos escalões 

de formação, que foi uma das maiores e melhores experiências que tive e mais 

prazer me deu por ter um gosto especial pela modalidade do Futebol e pretender, 

quando acabar os estudos, ser treinador da modalidade. 

Ao terminar a minha Licenciatura com sucesso nunca me esqueci qual era 

o meu principal objetivo. Inscrevi-me no Mestrado em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS) ficando colocado na primeira fase 

no 2ºCiclo de estudos na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto o que 

para muitos nesta área é considerada a melhor do País. Mais uma vez foi um 

virar de página, uma nova mudança, mudar de cidade, despedir-me dos amigos 

e preparar-me para o que aí vinha, novas amizades, muito trabalho e muito para 

aprender, era uma altura em que já não havia tanta “brincadeira”. 

Permaneci no Porto por dois semestres onde concluí o primeiro ano de 

Mestrado, e ainda durante um mês conciliando com o Curso de Nadador 

Salvador que era algo que já pretendia há algum tempo. Durante esse ano fui 

me informando da possibilidade de realizar o meu Estágio Profissional, unidade 

curricular do segundo ano do Mestrado, nos Açores e na minha ilha. Essa 

possibilidade tornou-se real podendo assim realizar o estágio no sítio que 

desejava. Como se costuma dizer um bom filho a casa torna e para ser sincero, 

era algo que ansiava já há algum tempo. 

 Neste momento a realizar o meu estágio, lecionando aulas, algo que me 

dá prazer e vontade de continuar pois é isto que quero para o meu futuro. 
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Encontro-me assim a poucos meses de realizar o meu sonho e sei que vai valer 

a pena todos estes anos a estudar para chegar onde pretendia. 

 

2.3. Expectativas em Relação ao Estágio 

 

 A partir do momento em que dei entrada neste mestrado, estava 

consciente que seria um percurso cheio de desafios fundamentais para mim no 

que diz respeito ao meu desenvolvimento em termos profissionais enquanto 

professor. Deparei-me com situações de alguma dificuldade, mas com trabalho 

e algum esforço essas dificuldades foram ultrapassadas. As minhas expectativas 

em relação ao estágio começaram logo no primeiro ano do mestrado, nas 

práticas pedagógicas em algumas turmas nas escolas. Ainda que as aulas 

fossem dadas em grupo, tinha sido uma experiência bastante enriquecedora pois 

estava mesmo no local onde tudo acontecia, no contexto real de ensino, e 

permitiu-me ter mais certezas de era mesmo o que eu queria. 

 Com o início deste segundo ano do mestrado, onde vou passar o ano a 

intervir e desta vez sozinho, sem os meus colegas, a responsabilidade é outra. 

Este será o verdadeiro desafio que vai ser bastante trabalhoso, mas tenho a 

certeza que no fim todo o esforço vai compensar. As minhas expectativas são 

altas e de início estava um pouco nervoso apesar de ser normal. Uma nova 

mistura de sensações e experiências por ter uma turma à minha 

responsabilidade onde terei de me aplicar e organizar de forma a gerir bem as 

minhas aulas, planificar e ser capaz, acima de tudo, de liderar um grupo.  

 Nesta caminhada nem tudo será fácil e os desafios vão ser muitos e é 

necessário saber como os ultrapassar, utilizando todas as minhas 

aprendizagens e experiências que fui adquirindo ao longo de todo o meu 

percurso.  

 Sei que neste estágio vou aprender muito com a ajuda do meu professor 

e também com a ajuda de todo o departamento de Educação Física pois todos 

têm imensa experiência, e pelo que já deu para perceber nestes primeiros meses 

de estágio são todos muito prestáveis e gostam de partilhar ideias, partilhar 

algumas vivências pois todos passaram por aquilo que eu estou neste momento. 

Ao contrário dos meus colegas, eu estou sozinho a realizar o estágio nos Açores 
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porque sou de cá e, como tal, fiz questão que fosse assim, o que é muito bom 

para mim. Vou ter mais trabalho, mas penso que irei ficar bem preparado. 

 Apesar de já ter trabalhado com crianças num estágio de licenciatura 

numa equipa de futebol, agora o contexto é totalmente diferente. Posto isto, é 

necessária uma melhor preparação da minha parte, para que possa crescer 

como profissional. 

 Ainda assim com algumas experiências que tenho de anos anteriores e 

também conhecimentos que fui adquirindo, sinto um maior à vontade perante a 

minha turma e em diversos sentidos e isso vai ser uma mais valia para me ir 

ajudando a evoluir nesta aprendizagem que não tenho a mínima dúvida será 

muito enriquecedora para o que eu quero do meu futuro a nível profissional. 

 

2.4. Enquadramento Institucional 

 

A Escola Básica e Secundária Tomás de Borba é uma unidade 

organizacional de educação e ensino público. É dotada de órgãos próprios de 

organização e gestão constituída por 9 estabelecimentos de educação pré-

escolar e do 1º ciclo e por um estabelecimento de educação e ensino com 

educação pré-escolar, 1º 2º e 3º ciclos do ensino básico, secundário e artístico. 

A escola em questão sita em São Carlos, a qual constitui a escola sede 

da unidade orgânica. 

Ao informar-me que poderia realizar este meu estágio profissional na 

minha ilha, procurei obter informações junto da diretora de curso e de estagiários 

que por cá passaram, sabendo quais as suas opiniões. Toda a informação 

recolhida foi ao encontro das minhas expectativas. Além disso, possui uma 

dimensão arquitetónica e física única na ilha Terceira, potenciada pelas suas 

valências artísticas, desportivas e tecnológicas. Os espaços desportivos 

apresentam condições fantásticas, são múltiplos e amplos, destacando-se o 

pavilhão gimnodesportivo coberto com capacidade para competições oficiais, a 

piscina coberta, a sala de judo, a sala de ginástica, um polidesportivo exterior 

coberto, campo de futebol e pista de atletismo em campo sintético. 
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A minha turma residente é uma turma do 11º ano de escolaridade, 

constituída por quinze alunos, dos quais oito são raparigas e sete são rapazes, 

com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. Nenhum dos alunos da 

turma apresenta Necessidades Educativas Especiais (NEE). Poucos alunos da 

turma realizam desporto fora da escola e também uma grande parte dos alunos 

diz que não gosta de Educação Física, ainda assim, os alunos mais 

concretamente os rapazes e uma ou outra rapariga, consoante as modalidades 

apresentam um bom desempenho. 

Apesar disso na disciplina de Educação Física os alunos são empenhados 

e procuram dar sempre o melhor, ainda que existam alunos que se distraem com 

muita facilidade e tem de haver uma maior atenção da minha parte de modo a 

não perder o controlo da turma. 

O projeto educativo da escola apresenta um potencial tanto a nível físico 

como pedagógico e é visto como um enorme desafio à comunidade educativa. 

Trata-se sobretudo de rentabilizar e maximizar o potencial pedagógico desses 

meios facultados, através de uma cultura de trabalho, responsabilidade e 

exigência, que promova a missão da escola: “Formar para o sucesso, educar 

para uma cidadania plena, responsável e inclusiva; promover as artes e 

empreendedorismo.” 

De acordo com a Missão e Valores da Unidade Orgânica, focando 

essencialmente no desporto, a escola assume assim os seguintes princípios e 

valores norteadores da sua ação educativa, estando os seguintes referidos no 

Projeto Educativo da Escola:  

Realização integral do aluno, como sujeito consciente, autónomo e 

socialmente interveniente o pleno desenvolvimento da personalidade, da 

formação, do caracter e da cidadania, preparando-o para uma alicerçada 

reflexão sobre valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-

lhe desenvolvimento físico e intelectual equilibrados; 

 Valorização do domínio de processos lógicos e criativos e 

desenvolvimento de aptidões e capacidades que habilitem os alunos enfrentar 

novas situações, a solucionar problemas, a adaptar-se à mudança e a construir 

e afirmar a sua autonomia intelectual. 
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2.5. Principais Dificuldades no Estágio 

 

Como o próprio nome indica, aqui referi quais foram as minhas principais 

dificuldades desde que deu início o meu estágio. Estas estão dentro do que eu 

entendo como prática pedagógica que pode ir por exemplo desde os meus 

momentos de intervenção durante uma aula, momentos destinados à 

planificação ou até mesmo aos momentos de avaliação, entre outros. Abordei 

estas dificuldades e tentei ultrapassá-las, tentado saber quais as razões e os 

porquês para o aparecimento das mesmas, e se já foram ultrapassadas ou não. 

Concretamente, às minhas dificuldades, duas mereceram especial 

destaque. A primeira está relacionada com o momento de planificação, na 

construção do meu primeiro Modelo de estrutura do Conhecimento, visto que 

nunca tinha elaborado um. Apenas conhecia a sua estrutura e composição. A 

meu ver, no primeiro ano do Mestrado os alunos já deveriam começar a trabalhar 

construção deste tipo de modelo. 

Para além do referido, outra dificuldade que encontrei foi enquanto 

lecionava modalidade de ginástica acrobática, uma vez que, nunca tive contacto 

com a mesma e isso ainda fez com que a construção desse mesmo MEC 

demorasse mais algum tempo. Esta dificuldade já não existe, pois, as minhas 

dúvidas foram bem esclarecidas tanto pelo professor cooperante como pela 

professora orientadora, o que tornou a construção dos seguintes bem mais fácil.  

Penso que seria mais produtivo para os alunos, se no primeiro ano de 

mestrado aplicassem a componente teórica e prática, da mesma maneira que 

aplicam a teórica, referindo-me, concretamente, à construção dos MEC’s pois é 

algo que temos de pôr em prática. E desta forma, se anteriormente tivéssemos 

experienciado essa mesma construção, não existiriam tantas dificuldades 

referentes a este tema no início do EP. 

A outra dificuldade que mais senti e que mereceu o meu destaque está 

relacionada com o momento da avaliação. Refiro-me, desta forma, à primeira 

avaliação sumativa que realizei, porque foi um momento que não gostei e para 

qual não estava de certa forma “preparado”. Era a primeira vez que estava a 

avaliar os meus alunos e, a certa altura, comecei a ficar nervoso e sem me sentir 

tanto a vontade, pois estava a ver que não conseguia observar de forma a avaliar 
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tudo aquilo que pretendia através de uma tabela que tinha criado. A avaliação 

consistia na apresentação de várias coreografias, uma de cada grupo referente 

a ginástica acrobática, onde ao tentar registar determinado parâmetro, ficava 

impossibilitado de ver outros elementos que iam sendo construídos pelos 

grupos.  

Para que isso não me tivesse acontecido deveria ter testado a minha 

grelha de avaliação numa das aulas anteriores, de modo a ver se esta era 

operacional e desta forma não tinha passado por esta situação desconfortável 

para mim. A avaliação não ficou comprometida pois as coreografias estavam a 

ser gravadas em vídeo, em caso de ser necessário serem revistas e assim 

possibilitou-me avaliar tudo com mais calma. 

 Nas avaliações seguintes, tanto diagnósticas como as sumativas, não tive 

mais nenhum problema sendo que conseguia cumprir todos os objetivos. Da 

minha parte, devo dizer que foram estas dificuldades que mereceram uma 

especial atenção e, às vezes, é necessário errar para perceber o que realmente 

está mal e que é possível melhorar. Grande parte das minhas dificuldades são 

facilmente superadas pois, ao contrário dos meus colegas de estágio, o meu 

núcleo de estágio é composto apenas por mim. Desta forma, as estratégias são 

diferentes porque aqui o professor cooperante apenas se centra em mim e, 

contrariamente aos restantes colegas, cada intervenção feita por mim tem um 

momento de reflexão, onde falamos do que correu bem e menos bem, dando-

me inúmeros feedbacks e transmitindo-me toda a sua experiência ao longo do 

meu estágio. Sendo assim, todas as dúvidas, dificuldades e erros são 

rapidamente ultrapassados. 
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Capítulo III 

 

3. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

3.1. Modelo de Instrução Direta e o Modelo de Educação 

Desportiva no meu Estágio 

“Um modelo de ensino é uma espécie de roteiro que o professor concebe 

primeiro e segue depois para proporcionar aos alunos possibilidades concretas 

de aprendizagem e desenvolvimento num determinado tema ou modalidade 

desportiva.” (Ricardo, 2005 cit. por Quina, 2009) (pag.58) 

 Entre modelos de instrução mais centrados na direção do professor e 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos há 

que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção e apoio e as 

necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as condições favoráveis 

para uma vinculação duradoura à prática desportiva. (Rink 2001) 

 O Modelo de Instrução Direta caracteriza-se por centrar no professor a 

tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-

aprendizagem, de forma a obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas 

pelos alunos. Estilo autocrático, prescritivo e unidirecional. (Metzler 2011) 

 Na aplicação deste modelo os professores executam um conjunto de 

decisões didáticas: 

 

 Estruturação meticulosa e pormenorizada das situações de 

aprendizagem; 

 Progressão das situações de ensino (em pequenos passos); 

 Instrução de cariz descritivo e prescritivo (com explicações detalhadas); 

 Prática motora ativa e intensa; 

 Avaliação e correção dos estudantes (particularmente nas fases iniciais 

de aprendizagem). 
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 Algumas das características deste modelo (MID) são a evidência eficaz 

no ensino de habilidades em contextos de baixa interferência contextual, 

apanágio das etapas iniciais de práticas, centra o professor na tomada de 

praticamente todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem e 

ainda o domínio da monitorização e do controlo estreito das atividades dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia.  

 Em relação ao Modelo de Educação Desportiva (MED) este vai ao 

encontro da necessidade de conferir um cunho afetivo e social às aprendizagens. 

Define-se, assim, como uma forma de educação lúdica e critica as abordagens 

descontextualizadas, procurando estabelecer um ambiente propiciador de uma 

experiência desportiva autêntica, conseguida pela criação de um contexto 

desportivo significativo para os alunos (promove as aprendizagens 

contextualizadas e experiências educacionalmente ricas e autênticas na aula de 

EF). (Siedentop 2011) 

 As características estruturais do modelo (MED) perseguem a ideia de 

contextualização desportiva. No sentido de garantir a autenticidade das 

experiências desportivas integrou-se seis características do desporto 

institucionalizado no MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o 

registo estatístico, a festividade e os eventos culminantes. (Metzler 2011) 

 A que mais mereceu destaque da minha parte foi a filiação, esta promove 

a integração dos alunos em equipas e, por consequência, o desenvolvimento do 

sentimento de pertença a um grupo, algo muito importante que mostra a 

vantagem de criação das equipas. A diversidade de papéis que os alunos podem 

assumir nas equipas demonstra uma redefinição da função do professor e dos 

alunos. Uma característica fundamental do MED é a sua preocupação em 

diminuir os fatores de exclusão. (Metzler 2011) 

 Durante o decorrer do ano letivo, passei por diversas situações onde fui 

obrigado a fazer imensas escolhas e a tomar decisões, entre elas as relativas 

aos modelos de ensino que iria utilizar e quais os que iam ao encontro das 

minhas ideias de ensino enquanto professor estagiário, mas, fundamentalmente 
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que possibilitassem um melhor rendimento dos meus alunos em todo o processo 

de ensino aprendizagem, cumprindo com os objetivos inicialmente estipulados. 

 Os modelos de ensino utilizados ao longo da minha lecionação foram o 

Modelo de Instrução Direta (MID), utilizado em muitas situações, e também o 

Modelo de Educação Desportiva (MED). A minha escolha perante estes dois 

modelos centrou-se nas características da minha turma residente e ia variando 

consoante a modalidade que seria lecionada. 

 No primeiro ano do mestrado quando abordamos os modelos de ensino, 

um dos que recebeu mais destaque, da minha parte, também pela forma como 

foi aplicado, foi o MED, utilizado em várias unidades curriculares dadas as suas 

características. Este modelo apresenta imensas vantagens, porque para além 

do foco ser a aprendizagem centrada no aluno, também existia uma vertente 

lúdica muito importante no desenrolar das tarefas, promovendo um aumento 

considerável dos níveis motivacionais. Apesar de ser um modelo que eu aprecio, 

não me foi possível aplica-lo tantas vezes como queria, dadas às caraterísticas 

individuais e coletivas da minha turma e ainda a modalidade abordada.  

 Durante a minha intervenção, a implementação do MED foi sendo feita 

por partes, ou seja, era segmentada pois não me era possível usufruir de todas 

as vantagens ao mesmo tempo, e numa só unidade didática. Alguns dos pontos 

utilizados deste modelo foram, por exemplo, a época desportiva; a filiação 

(formação de grupos / equipas); a competição formal (organização de torneios 

com quadros de resultados), fatores estes utilizados no badminton, futebol, no 

atletismo e no voleibol; a descoberta guiada que neste caso é um estilo de 

ensino, foi utilizada na escalada e na ginástica acrobática e, por fim, o evento 

culminante fazendo referência à componente lúdica (festividade). 

 Estas modalidades foram aquelas em que obtive maior sucesso na 

aplicação dos fatores acima referidos. Porém, em determinadas situações / 

contextos, resultava na aplicação de um modelo híbrido, ou seja, numa aula não 

utilizava todas as características de um só modelo, mas sim a junção de várias 

características dos vários modelos utilizados e até mesmo no caso dos estilos 

de ensino, numa aula poderia contemplar vários estilos de ensino, como foi o 

caso da ginástica acrobática, utilizando a descoberta guiada e ainda um estilo 

de ensino centrado no professor como o comando, pois cabe ao professor decidir 
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o estilo ou o modelo de ensino que deve utilizar em função das circunstâncias e 

da turma. 

 Segundo (Rink 2001) não existe um modelo que seja adequado a todos 

os envolvimentos de aprendizagem. Concordando com esta autora e 

considerando as particularidades do envolvimento e dos alunos, tive de manter 

um equilíbrio utilizando os dois modelos que referi. Á medida que fui conhecendo 

quais eram as modalidades que ia lecionar, através do mapa de rotações e do 

planeamento anual, fui selecionando o modelo que considerava mais adequado, 

tendo em conta os fatores mencionados. 

 A primeira modalidade lecionada nesta minha experiência enquanto 

estudante estagiário foi a ginástica acrobática. Esta teve características muito 

distintas de outras modalidades abordadas, por me ter sido possível desenvolver 

um estilo de ensino mais centrado no aluno como foi o caso da Descoberta 

Guiada ainda que em determinadas situações era necessário a utilização do 

estilo de ensino por Comando. 

 Os professores não têm de estar no centro do palco; boa instrução e 

aprendizagem ocorrem frequentemente com alunos a ocupar papeis mais 

centrais (Siedentop 2000). 

  Optei, então, por dar uma instrução global sobre aquilo que pretendia que 

os alunos desenvolvessem durante as aulas planeadas de forma a que no final 

da unidade apresentassem uma coreografia de grupo. Foi dada liberdade para 

formarem os grupos e forneci a cada grupo um caderno de figuras de forma a 

servir de guia, tendo todo o material necessário para puderem desenvolver a 

atividade e ainda elaborarem a coreografia. Ao longo das sessões deslocava-me 

pelo espaço de aula dando vários feedbacks consoante as diversas situações 

em cada grupo e utilizei imenso o questionamento como forma de deixar os 

alunos procurar as suas próprias respostas, de forma a solucionar os problemas 

que iam surgindo. 

 Segundo (Gozzi and Ruete 2006) (pag.124) “A característica deste estilo 

é o relacionamento particular professor-aluno, no qual a sequência de questões 

do professor acarreta ou ocasiona uma sequência de respostas do aluno em um 
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processo convergente levando o aluno a descobrir o conceito desejado. Este é 

o primeiro estilo no qual o aluno descobre novos conceitos.” 

 “A descoberta, a resposta que se pretende que o aluno produza, surge 

como resultado de uma operação prévia - a procura, a investigação. Mas esta 

só ocorre se o aluno sentir necessidade de descobrir e investigar (dissonância 

cognitiva). É, portanto, necessário criar no aluno a necessidade e o desejo de 

descobrir as soluções para os problemas motores colocados pela situação ou 

pelo professor.”(Quina 2009) (pag.57) 

 Para garantir o sucesso deste estilo de ensino, procurei juntar as 

condições necessárias, para que os alunos tivessem ferramentas que os 

auxiliassem no seu processo de aprendizagem. Como forma de dar à turma 

condições suficientes por vezes era necessário a utilização de algumas das 

características de um estilo de ensino mais centrado no professor (Comando). 

 O estilo de ensino Comando tem como característica básica o “estímulo-

resposta, o ensino é centrado no professor e no conteúdo. Este estilo é baseado 

na reprodução. Todas as decisões são tomadas pelo professor, desde a fase do 

pré-impacto, impacto e pós-impacto. O professor determina o conteúdo, o local, 

ordem das tarefas, início e fim, intervalo, descreve o exercício, demonstra e 

informa sobre a qualidade da resposta. Cabe ao aluno apenas obedecer, seguir 

o que lhe é designado. Este estilo tem como objetivos: uniformidade, 

conformidade, execução sincronizada, modelo pré-determinado, reprodução de 

um modelo, precisão de respostas, tradição cultural, padrões estéticos, eficiência 

no uso do tempo, segurança, seguir/obedecer/realizar.” (Gozzi and Ruete 2006) 

(pag.121) 

 

 Passando para outras modalidades, nomeadamente o caso da Natação, 

tendo em conta determinadas características da turma, da modalidade em 

concreto e também alguma falta de experiência da minha parte, optei pela 

utilização do Modelo de Instrução Direta (MID). 

  Tal como foi referido anteriormente, as minhas decisões foram 

influenciadas por certas características, neste caso, provenientes da modalidade 

específica, como foi o caso da natação, onde não é fácil aplicar o Modelo de 
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Educação Desportiva (MED) visto que as aulas funcionam à base de exercícios 

analíticos, baseados na técnica e que necessitam inúmeras repetições, sendo a 

instrução do professor fundamental. O conteúdo é aprendido através da memória 

imediata e através de execuções repetidas. Pode ser dividido em partes simples 

para facilitar a memorização neste caso especifico da aprendizagem das 

habilidades motoras da natação. (Mosston and Ashworth 2008). Para além do 

(MID) foi ainda utilizado o estilo de ensino por Comando.  

 

 Já no Futebol foi diferente porque já consegui por em prática mais 

algumas ideias do MED, apesar de ter sido a segunda modalidade a lecionar e, 

consequentemente, não ter muita experiência na aplicação do modelo, já 

existiram alguns progressos. Esta modalidade era uma área onde já tinha 

trabalhado, o que facilitou a tarefa, pois, já tinha ensinado futebol num contexto 

diferente, tendo em conta que fui treinador da modalidade e tinha muitos mais 

conhecimentos sobre a mesma, o que me proporcionava um maior à vontade 

para explorar o Modelo de Educação Desportiva. 

 O fato de serem alunos do 11ºano causou algum entrave na aplicação de 

certos aspetos do modelo como por exemplo o grito, a formação de claques e 

ainda a realização do evento culminante, que era a componente mais festiva da 

“época desportiva”, mas que não os motivava tanto. Contrariamente, com os 

alunos do 5º ano em que estive a lecionar natação, o evento culminante foi um 

sucesso, pois procurei sempre criar exercícios lúdicos de forma a motivar os 

alunos como forma a combater a monotonia dos exercícios analíticos presentes 

nas aulas de natação, e sabemos que as atividades lúdicas têm um papel 

fundamental na disciplina de educação física. (Graça and Mesquita 2009) 

 “O aluno como centro, tem o professor no centro de todas as decisões no 

que diz respeito ao processo de ensino / aprendizagem.” (Graça and Mesquita 

2011). O que pretendo com esta afirmação é realçar o facto de ser o professor a 

promover a tarefa e criar formas para que os alunos possam estar no centro com 

possibilidades de ter sucesso nas tarefas.  

 A maioria das decisões são tomadas pelo professor, tal como a 

estipulação de regras, e as estratégias de controlo da turma, de forma a 
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promover uma maior eficácia no desenrolar da aula. Considero que o Modelo de 

Instrução Direta (MID) é um modelo unidirecional, ou seja, do professor para o 

aluno, que pretende assim aumentar o tempo de exercitação dos alunos 

controlando as suas ações. 

 Tendo em conta o trabalho realizado ao longo do ano letivo, olho para as 

duas últimas unidades didáticas, mais concretamente o Atletismo e o Voleibol, 

onde foi notório a grande evolução, desde os primeiros momentos onde foi 

implementado do Modelo de Educação Desportiva, mas sem nunca esquecer o 

Modelo de Instrução Direta, pois ambos foram fundamentais para o processo de 

ensino aprendizagem e é por isso que é necessário que haja sempre um devido 

equilíbrio entre todos os modelos e os estilos de ensino utilizados. 

 Como forma de conclusão, tendo em conta o meu percurso enquanto 

professor estagiário ao longo do ano letivo, em relação a aplicação dos dois 

modelos de ensino acima referidos (MID e MED) por mim utilizados durante as 

aulas, foram ambos essenciais e aplicados de forma equilibrada. A meu ver a 

utilização de ambos é necessária para o sucesso do processo de ensino 

aprendizagem. 

 Numa primeira fase de introdução de novos conteúdos, onde é necessária 

uma maior rentabilização do tempo, para que os alunos tenham a possibilidade 

de exercitar cada vez mais, através de um maior número de repetições, penso 

então que a utilização do MID é neste caso a melhor solução, e este também 

poderá ser utilizado devido a alguma falta de experiência do professor ou 

consoante as características da modalidade ou da turma. 

 Em relação ao MED apesar de algumas características deste modelo 

puderem ser aplicadas também numa primeira fase, outras delas não, então 

optava por aplicar o modelo quando a maior parte da turma, já dominasse os 

aspetos técnicos essenciais e desta forma possibilitava-me uma melhor 

aplicação das vantagens do MED, ainda que a sua aplicação dependesse das 

características da turma, da modalidade ou do meu à vontade em relação à 

modalidade lecionada.  

 Ao longo da minha intervenção penso que existiu um equilíbrio estável 

entre a utilização de cada modelo, o que por vezes resultava num modelo hibrido, 
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como foi anteriormente referido, pois, numa mesma aula poderia utilizar 

características de ambos os modelos, o de Educação Desportiva e o de Instrução 

Direta consoante os tipos de situações com que me ia deparando. 

 

3.2. Diferenças de Lecionação do Ensino secundário para o 2º 

ciclo – Experiência em dois Ciclos de Ensino Diferentes 

 

 O EP possibilitou-me diversas experiências ao longo do ano letivo, mas 

houve uma que me marcou mais, pois tive a oportunidade de poder lecionar a 

dois níveis de ensino: o ensino secundário, onde lecionei todo o ano letivo, 

estando perante a minha turma residente, e o ensino básico, 2º ciclo, lecionando 

apenas durante a unidade didática de natação a uma turma do 5ºano. 

 O modo de lecionação a estes dois ciclos de ensino apresentou várias 

diferenças de carácter didático dentro daquilo que são as três dimensões da 

intervenção pedagógica, a instrução, gestão e o controlo (clima e disciplina) 

(Siedentop 1983). 

 O meu principal destaque acaba por recair sobre a instrução tendo em 

conta a comunicação, pois dela fazem parte comportamentos verbais e não 

verbais, por exemplo a explicação, a demonstração e os feedbacks que se 

encontram, de uma maneira ou de outra, ligados aos objetivos da aprendizagem. 

É importante a utilização de palavras-chave, frases concisas constituídas por 

uma ou duas palavras, evitando a retenção de informação desnecessária, 

focando a atenção nos elementos críticos, porque “A capacidade de comunicar 

constitui um dos fatores determinantes da eficácia pedagógica no contexto do 

ensino das atividades físicas e desportivas.” (Rosado and Mesquita 2009) 

(pag.69). Podendo então dizer que o conhecimento de nada serve senão o 

conseguirmos transmitir. 

 Passando então a abordar cada caso especifico, relativamente aos ciclos 

de ensino, tendo em conta as categorias didáticas, ou seja, os momentos de 

instrução, gestão e controlo, houve uma maior facilidade no ensino secundário 

dado os alunos enquadrarem-se numa faixa etária em que compreendiam aquilo 

que lhes era proposto, para além de se apresentarem mais autónomos e 

responsáveis. No entanto com os alunos do 2º ciclo surgiram as verdadeiras 
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diferenças, com o foco, no controlo da turma, na forma de instruir, tendo em 

conta a minha comunicação, o uso da demonstração e o ciclo de feedbacks 

utilizado. Esta situação não foi propriamente uma nova experiência para mim, 

tendo em conta que já tinha tido contacto com crianças desta faixa etária no meu 

primeiro ano de mestrado, na lecionação de aulas de natação, também a uma 

turma do 5ºano e, para além disso, durante o meu estágio de licenciatura 

desempenhei as funções de treinador, tendo lidado com crianças com idades 

compreendidas entre os 4 e os 10 anos, nos seus respetivos escalões. Com 

estas idades a minha planificação deve incluir, grande parte das vezes, 

atividades de teor lúdico, dadas as características dos alunos e o aspeto 

motivacional, ainda para mais na unidade didática de natação com exercícios a 

incidir sobre a técnica sendo necessário que haja um equilíbrio entre ambos. 

 Senti-me então com o mesmo à vontade de quando estava perante os 

alunos do secundário, porém as características diferem, pois havia um contraste, 

tendo em conta as idades. Enquanto que nos mais novos existe uma maior 

tendência para distrações, dificuldades de perceção de algumas explicações, 

estes revelam níveis de motivação enormes e empenham-se ao máximo em 

todas as atividades solicitadas.  

 “(…) estes são muito mais distraídos e nem sempre tem uma boa 

perceção das explicações que lhes são dadas, devo sempre arranjar boas 

estratégias de comunicação e confirmar se todos receberam a mensagem, 

ainda devo arranjar formas de manter os alunos focados na tarefa (…)” 

Reflexão da Aula nº2 de Natação – 07/01/2019 

 Contrariamente, na turma do ensino secundário, apesar de ter uma 

grande facilidade de entendimento e perceção do que lhes é solicitado e 

existirem menos comportamentos fora da tarefa também devido ao controlo feito 

da minha parte, tive que criar muitas mais formas de os manter motivados 

durante a sessão, dado que os mais velhos tendem, por vezes, a relaxar 

demasiado, não podendo deixar que a aula se tornasse monótona. 

 Um dos aspetos chave em todo este processo foi a minha forma de 

instruir. O processo de instrução vem da relação entre o objetivo, os conteúdos, 

os procedimentos metodológicos e as formas de organização que estão 
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intimamente ligados às condições situacionais onde o mesmo é aplicado 

(Vickers 1990). Preocupei-me desde cedo com esse aspeto, de forma a verificar 

se a mensagem era entendida por todos os alunos, utilizando por diversas vezes 

o questionamento, o que promovia a atenção. Para além disso, outro dos atos 

pedagógicos utilizados sempre que necessário foi a demonstração, como forma 

de garantir um maior sucesso na transmissão da informação, pois no caso 

específico dos alunos de uma faixa etária inferior a imagem visual era 

imprescindível para uma melhor perceção do que lhes era solicitado. Sabemos 

que retemos melhor o que vemos, mas ainda melhor aquilo que vemos e 

ouvirmos. 

“Uma das estratégias que utilizo durante a minha instrução é a utilização da 

demonstração, pois quando estou a demonstrar os alunos estão focados em 

mim, de forma a aprender ou repetir os movimentos. Contrariamente, se eu der 

apenas instrução verbal, alguns deles ficam distraídos e começam a dispersar.” 

Reflexão da Aula nº3 de Natação – 11/01/2019 

 Outro dos aspetos que procurava incutir na turma era, que após a minha 

demonstração, que os alunos tentassem repetir o movimento que observaram, 

antes de o executarem no decorrer da tarefa, neste caso os movimentos técnicos 

e as progressões na natação. (Kendler cit.(Rosado and Mesquita 2009)). 

 Após o momento de instrução inicial, onde foi feita a demonstração e 

explicação de habilidades e exercícios, os alunos iniciam as tarefas e, ao longo 

das mesmas ou aquando terminassem e para que o seu desempenho pudesse 

melhorar, teriam de receber várias indicações por parte do professor acerca da 

sua prestação. Este processo é denominado de feedback pedagógico. É o 

comportamento do professor de reação à resposta motora do aluno, tendo por 

objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou realização de uma 

atividade. (Fishman and Tobey 1978) 

 A minha movimentação era constante por todo o espaço de aula, 

possibilitando-me uma melhor perceção dos movimentos efetuados pelos alunos 

em cada exercício, de forma a poder direcionar os devidos feedbacks de forma 

individual, no que toca aos aspetos técnicos e as suas devidas correções, e de 

forma coletiva no que diz respeito ao aspeto motivacional. A maior parte dos 
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feedbacks são feitos de forma individual para garantir que possam ser feitas as 

devidas correções em cada caso particular por parte do professor. (Rosado and 

Mesquita 2009). A transmissão de um feedback é antecedida por um conjunto 

de situações, nomeadamente a observação da prestação, identificando as suas 

características mais importantes, as mesmas podem ser corretas ou incorretas; 

a determinação de como a resposta deve ser modificada para que os objetivos 

possam ser alcançados; e por fim, a transmissão da informação, de forma a que 

possa ser entendida pelo aluno. O feedback, em muitas situações, passa mais 

pelo questionamento orientado para a interpretação da situação do que pela 

indicação direta de soluções. A clareza da informação e o fornecimento do 

feedback apropriado são essenciais para a eficácia do ensino. (Werner and Rink 

1987). A distribuição dos feedbacks tem de ser equilibrada, todos os praticantes 

devem receber informação de qualidade sobre o seu desempenho. O professor 

deve perceber o efeito das correções, ou seja, os feedbacks dados anteriormente 

para com as novas execuções, verificando se este teve o efeito pretendido 

completando, desta forma, o ciclo de feedbacks. 

 

3.3. A Avaliação, um instrumento primordial na atividade do 

Professor 

 

 A Avaliação foi um tema escolhido por mim dado ter sido um dos 

processos que mais me marcou enquanto professor estagiário. Foi aquele em 

que senti mais dificuldades, considerando a avaliação como uma tarefa, de certa 

forma, ingrata para o professor. Porém para Bento (Bento 2003), a avaliação é 

uma tarefa central na atividade do professor, em conjunto com a planificação e 

a realização. 

 A observação é o melhor método para avaliar o desempenho e o 

desenvolvimento de uma habilidade (Arends 2008), mas a realizada ao longo da 

prática deve ser sempre alvo de análise e reflexão com o propósito de ajudar o 

docente nas suas tomadas de decisão.  

 A avaliação implica um processo de crítica e de atribuição ou decisão de 

um valor acerca da prestação de um aluno. É então uma ferramenta crucial que 

tem como objetivos a determinação da quantidade e qualidade da aprendizagem 
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retida pelo aluno durante o período ao longo de todo o processo de ensino e 

aprendizagem, e que resulta na atribuição de uma classificação. Existem 

algumas diferenças entre avaliar e classificar apesar de ambos estarem 

interligados, pois a classificação é um meio de informar o aluno do valor obtido 

na avaliação relativamente ao seu grau de sucesso nas aprendizagens, ou seja, 

transportar para uma escala de valores a informação da avaliação sobre o 

sucesso ou insucesso nas aprendizagens. A classificação deve ser baseada na 

avaliação, mas pode existir avaliação sem classificação. 

 Os resultados obtidos, por exemplo no final de uma UD, justificam se 

foram ou não alcançados os objetivos previamente estipulados, seguindo a 

sequência planear, ensinar e avaliar. Este processo avaliativo, também serve 

para delinear estratégias e métodos de ensino para implementar no futuro na 

intenção de melhorar o processo de ensino-aprendizagem (Bento 2003). 

 Avaliar é uma tarefa de enorme responsabilidade, pois ao atribuir um valor 

consoante ao rendimento do aluno e às suas prestações no decorrer do ano 

letivo, pode condicionar o mesmo, pois se atribuir uma classificação não correta 

pode prejudicar o aluno. Focando-me na ideia anterior, ao ser uma tarefa que 

acarreta enorme responsabilidade, acaba por se tornar uma tarefa bem difícil. 

No início do ano, este aspeto foi bem evidente pois não conhecia a minha turma 

nem as capacidades e habilidades motoras dos meus alunos.   

 Nas avaliações realizadas, o tipo de avaliação utilizado foi o referenciado 

ao critério, tendo como referência critérios previamente estabelecidos 

relacionados com os objetivos de ensino, e adequados às características da 

turma, ao local e às condições de prática. Em concordância com (Gonçalves, 

Albuquerque et al. 2010) que refere que a avaliação criterial analisa o 

comportamento do aluno segundo os critérios previamente selecionados tendo 

em conta os objetivos propostos.  

 Existem dois níveis de explicitação e ambos foram utilizados, mais 

concretamente a Implícita e a Explicita. A primeira de carácter informal, não 

definida como avaliação nem havendo uma descriminação dos alunos que são 

o objeto da avaliação, e onde os critérios não são evidentes, mais utilizada na 

avaliação continua. Já a segunda, de carácter formal, e reconhecida pelos alunos 
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como tal, em que há uma discriminação de todos os critérios definidos, utilizada 

numa avaliação inicial e final. 

 Segundo (Rink 1993) o desenvolvimento profissional do professor 

depende da sua capacidade de avaliar objetivamente todos os resultados da sua 

instrução. É necessário que haja uma constante reflexão por parte do professor, 

pois se os objetivos não forem alcançados por uma grande maioria dos alunos 

de forma progressiva, é necessário que tanto o processo de ensino como os 

critérios de avaliação sejam analisados, de modo a verificar se ocorreram falhas 

e a repensar todo o processo. 

 Existem três domínios de avaliação, o Motor refente às competências 

técnico-táticas e capacidades físicas; o domínio Cognitivo relativamente ao 

conhecimento e ao processamento de informação e por fim o domínio Sócio 

Afetivo onde se consideram as atitudes, valores e comportamentos sociais. 

Todos eles são importantes, ainda que, na minha opinião, na disciplina de 

Educação Física o Psicomotor tenha um maior destaque. 

 O processo avaliativo tem três momentos fundamentais, estes também 

designados de modalidades de avaliação, a Avaliação Diagnóstica (AD), a 

Avaliação Formativa (AF) e a Avaliação Sumativa (AS). Estas modalidades são 

elementos que regulam a qualidade do ensino e da aprendizagem. 

 O que distingue os momentos de avaliação são os objetivos da mesma, 

podendo estes ser de carácter formal ou informal (Mesquita 2015). 

 A avaliação diagnóstica, ou inicial, realiza-se no início de um ciclo de 

formação, a mesma serve para verificar se os alunos já têm conhecimentos em 

relação à modalidade que será lecionada. Consiste na recolha de informação, 

para que o professor possa organizar, planear os conteúdos a ensinar, traçando 

metas e objetivos. Após este diagnóstico principal, é possível identificar em que 

níveis se encontram os alunos, as limitações que apresentam ou a facilidade de 

execução das habilidades.  

 Em relação à avaliação formativa, segundo (Gonçalves, Albuquerque et 

al. 2010) ela deve acompanhar todo o processo de aprendizagem. Permite 

acompanhar regularmente o processo de ensino / aprendizagem pois é uma 

avaliação feita ao longo do tempo. Na minha lecionação optei por fazê-la de 
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forma informal. Também tem como objetivo obter informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens com o intuito de ajustar estratégias em 

função do nível dos alunos, bem como fazer uma constante revisão acerca da 

minha postura / prestação enquanto professor, porque não devemos esquecer 

que “O professor deve controlar e avaliar sempre também os seus próprios 

resultados pedagógicos”. (Bento 2003) (pag.177) 

 Por fim, no que diz respeito à avaliação sumativa, ela acontece no final de 

cada unidade didática, ou mesmo no final do ano letivo, e ainda nos mostra se 

os objetivos e metas previamente estipulados foram alcançados. Apesar da AS 

fornecer informação para a atribuição de uma classificação aos alunos, mostra 

também se houve ou não eficácia no processo instrucional, ou seja, nesta 

avaliação foi dada grande importância ao aspeto da classificação, existindo a 

necessidade de atribuir um valor que representasse competência do aluno, 

tendo em conta as suas capacidades dentro de cada unidade didática (Rink 

2014). 

 Entendo que a avaliação serve para observar o desempenho dos alunos 

e o desenvolvimento dos conteúdos lecionados nas aulas. Porém, uma aula de 

avaliação é também um momento de aprendizagem, pois numa das minhas 

aulas cujo o objetivo era a avaliação dos alunos, deparei-me com demasiados 

situações para corrigir nos desempenhos dos alunos, e mesmo sendo uma aula 

de avaliação não podia olhar para um erro que persistia e não o corrigir. Após a 

decisão de ajudar os alunos a identificar e a corrigir os seus erros, mesmo sendo 

numa aula de avaliação, questionei o professor cooperante se a minha decisão 

teria sido adequada, e o mesmo concordou que a decisão tinha sido acertada. 

“Apesar de esta ser uma aula destinada à avaliação, não devo esquecer que é 

sempre um momento de aprendizagem e tenho o dever de ajudar os alunos a 

melhorar e a corrigir determinados erros que estejam a aparecer com alguma 

frequência (…)” 

Reflexão da aula nº8 de Futebol – 07/11/2018 

 Em relação à minha primeira experiência de avaliação, ela não decorreu 

da forma como desejei. Esta primeira tentativa de avaliar decorreu na última aula 
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da unidade didática de ginástica acrobática, destinada à avaliação sumativa. 

Senti dificuldades por ser a primeira vez e, como tal, cometi alguns erros. 

  Primeiramente, houve falta de diálogo entre mim e os alunos, pois antes 

da avaliação não referi quais os conteúdos que iriam ser avaliados, apesar de já 

o ter referido várias vezes nas aulas anteriores. 

 A avaliação consistia na elaboração de uma coreografia, o que dificultou, 

ainda mais, a observação, pois não consegui observar todos os meus alunos 

nem em metade dos conteúdos que desejava: enquanto observava um aluno o 

outro já estava a realizar outros movimentos. As habilidades presentes na minha 

grelha de avaliação formavam uma lista extensa demais, em relação aos aspetos 

que tinha de observar, avaliar e registar. 

 Uma das soluções encontradas para resolver este problema, e para que 

não existissem consequências maiores, foi recorrer à gravação vídeo de todas 

as coreografias (obtido o consentimento prévio de alunos e encarregados de 

educação). Assim foi possível realizar a avaliação, observando de forma 

detalhada a prestação/desempenho de cada aluno. Para evitar esta situação, 

deveria ter testado a grelha numa das aulas anteriores ao momento de avaliação 

enquanto os alunos ensaiavam.  

 Contudo, a segunda avaliação (futebol) já decorreu de forma diferente, 

pois reformulei a minha grelha, passando a ter menos conteúdos e, neste caso, 

tive mais tempo para observar aquilo que pretendia. A partir da primeira 

avaliação deu-se uma grande evolução, de forma gradual, sofrendo várias 

alterações ao longo de cada unidade didática. Se, por exemplo, inicialmente a 

avaliação se baseava apenas em exercícios critérios, depois já consegui avaliar 

nestes mesmos exercícios critério, mas com transfere para as situações de jogo, 

e deste modo conseguindo avaliar outro tipo de conteúdos.  

 Sendo assim, posso afirmar que todos os processos de avaliação 

desenvolvidos ao longo do estágio permitiram-me compreender de que forma os 

objetivos que foram cumpridos foram de encontro aos que foram propostos 

inicialmente, bem como me exigiu e ensinou a refletir sobre as decisões 

tomadas, sobre o meu desempenho e, fundamentalmente, preparar-me para o 

futuro. 
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3.4. Processo de Reflexões pós Aula – Saber Lidar com o Erro 

 

 Uma das experiências que considerei mais relevante ao logo do meu EP 

foi o processo da elaboração das reflexões pós-aula. 

 Como refere (Dewey cit. (Oliveira and Serrazina 2002)) (pag.37) “o 

envolvimento do professor em prática reflexiva implica: abertura de espírito para 

entender possíveis alternativas e admitir a existência de erros; responsabilidade 

que permite fazer uma ponderação cuidadosa das consequências de 

determinada ação; e empenhamento para mobilizar as atitudes anteriores.” 

 “A reflexão pode abrir novas possibilidades para a ação e pode conduzir 

a melhoramentos naquilo que se faz.” (Oliveira and Serrazina 2002) (pag.39) 

 Dado que o meu núcleo de estágio era apenas constituído por mim e pelo 

professor cooperante, este estava presente em todas as minhas aulas, 

observando todo o meu percurso ao longo do ano letivo e, sendo assim, houve 

uma maior facilidade para que pudéssemos reunir após cada aula para 

discutirmos o que aí tinha ocorrido. 

 As diversas tarefas proporcionam, quer ao estagiário quer ao professor 

cooperante, diversas oportunidades de reflexão e momentos onde vários 

aspetos são postos em causa e debatidos de forma aberta e fluida. Entre estes 

momentos existe um que destaco em relação aos demais, o momento da 

reflexão conjunta pós aula, e para aprofundar mais ainda, quando a aula “corre 

mal”. 

 No momento de reunião, eu começava por fazer um balanço da aula 

lecionada, apontando tanto os aspetos positivos como os negativos, as minhas 

limitações, e a possível solução dos problemas por mim encontrados. Em 

seguida, o professor cooperante fazia a sua análise, onde apontava quais tinham 

sido os meus erros, desde os momentos de planificação até aos aspetos ligados 

à minha intervenção, mas não só, abordava também os pontos positivos da 

minha intervenção, os quais me transmitiam confiança para ir melhorando cada 

vez mais nos momentos futuros. 

 Contudo, para mim o mais importante em todo este processo foi o facto 

de conseguir identificar os erros, saber lidar e conviver com os mesmos, pois às 
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vezes errar não é mau, porque é através dos erros que se aprende e é isso que 

faz com que possamos evoluir 

 Desde cedo, que quem está ligado ao desporto habitua-se a ouvir a 

celebre frase “aprendemos com os nossos erros”, pois aqui no processo de 

estágio esta afirmação é uma realidade que, embora cruel, tem características 

muito próprias que permitem realmente assimilar as situações de uma maneira 

muito própria. 

 Outra das vantagens do processo de reflexão pós aula é que após a 

identificação do erro e a sua respetiva solução, tendo em conta a análise destes 

aspetos, estes deixariam de estar presentes na sessão seguinte, melhorando 

deste modo cada vez mais as minhas prestações. À medida que as aulas iam 

passando, mais reflexões iam sendo feitas, o que resultava em menos erros e 

um melhor desempenho no que diz respeito à minha lecionação.  

 Se por um lado sair da zona de conforto pode levar a situações inovadoras 

e altamente motivantes e enriquecedoras para os alunos, pelo outro, o erro 

também vai possibilitar uma reflexão com outras caraterísticas ao estagiário. A 

consciencialização do erro e a sua interpretação leva a um processo de reflexão 

onde o estagiário estará à partida mais recetivo e mais aberto a assimilar as 

críticas, a assumir que as mudanças nas opções realizadas poderão levar a um 

outro caminho ou resultado. 

 Neste processo cabe ao professor cooperante um papel importante, o de 

guiar o estudante num processo introspetivo que o leve a interpretar o erro como 

uma fase de construção de algo sólido, como algo normal no processo e que no 

fundo parta de uma experiência percebida como negativa, para um momento 

positivo e de crescimento, quer profissional como por vezes até pessoal. 

 Desta forma, posso afirmar que o processo de reflexão foi fundamental ao 

longo de todo o estágio, identificando os erros e como não voltar a cometê-los. 

 Não tenho como objetivo com esta reflexão defender o incentivo ao erro, 

pelo contrário, se o podermos evitar à partida tanto melhor, mas como errar é 

normal, devemos lidar com este erro como lidamos com o sucesso, tornando-o 

numa experiencia de aprendizagem enriquecida e fomentadora de reflexão e de 

processos de interpretação que por vezes o sucesso não permite. 
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 Para realmente terem experiências de aprendizagem significativas, os 

estudantes devem ser incentivados a explorar fora da sua zona de conforto, irem 

além da reprodução ou da modificação de experiências anteriores, deverão, no 

entanto, faze-lo seguros que, qualquer que seja o resultado na prática da sua 

incursão fora desta zona, não será assumido de forma penalizadora, mas sim 

tido como uma potencial oportunidade de crescimento. 

 Para mim o processo de estágio é um rol de novidades e de experiências, 

ou pelo menos acho que o deveria ser. Passar da teoria à prática nem sempre é 

tão fácil ou tão óbvio como se esperaria, e o papel do professor cooperante 

passa por incentivar o estagiário a desenvolver-se, revelar-se, sair da sua zona 

de conforto e a assumir a possibilidade do erro e do fracasso, contrapropondo a 

possibilidade de realizar uma experiencia com um potencial enriquecedor, para 

ele e para seus os alunos. No fundo estamos a oferecer, embora de forma 

dissimulada, uma situação a que os ingleses chamam de “win-win”. 
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Capítulo IV 

4. Participação na Escola e Relações com a Comunidade 

 

4.1. Papel do Diretor de Turma  

 

 “O Diretor de turma é, antes de mais um Educador. Ele é o professor que 

acompanha, apoia e coordena os processos de aprendizagem (…). Assume-se 

como conselheiro, regulador/estabilizador e orientador do desenvolvimento 

pessoal e intelectual do aluno.” (Silva 2007) (pag.45) 

O Diretor de Turma faz uma ponte entre encarregados de educação e 

professores, sendo por isso um trabalho de grande responsabilidade dentro da 

comunidade escolar, pois além da docência, tem funções de gestor e também 

de tutor. Deve ainda ser um professor disponível, para que os alunos o possam 

contactar sempre que tenham necessidade de expor algum assunto. Pode se 

dizer também que o mesmo é um mediador entre os alunos e os professores da 

turma. 

 Dado que o meu estágio profissional serve para trazer para um contexto 

real todas as vertentes de um professor, é importante acompanhar o papel de 

um Diretor de Turma, de forma a adquirir competências que me possam preparar 

para o futuro numa escola. 

 Foi uma experiência diferente que fui vivenciando ao longo do meu estágio 

profissional, neste caso, fora do contexto da aula. Sendo assim, uma das minhas 

funções para além da lecionação das aulas, foi o de acompanhar o professor 

cooperante nas funções de Diretor de Turma que, por acaso, é o diretor da turma 

a quem eu lecionava as aulas. 

 À terça-feira, de manhã, realizava o acompanhamento do professor à 

direção de turma e no atendimento aos encarregados de educação. 

 Neste meu acompanhamento pude perceber as várias funções/tarefas de 

um diretor de turma, entre elas, o controlo das faltas dos alunos às aulas das 

várias disciplinas, informando os respetivos encarregados de educação; 
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transmitir mensagens sobre o desempenho dos alunos; receber os encarregados 

de educação; é responsável por transmitir aos alunos informações importantes, 

como por exemplo as informações sobre os exames nacionais, tendo que 

previamente informar-se e preparar bem o assunto; organizar o dossier com as 

fichas biográficas dos alunos;(…). 

 É importante referir que o contacto com os encarregados de educação 

pode ser feito por carta, telefone ou, consoante a importância do assunto, 

reunião presencial nesse mesmo horário. 

 Segundo o Decreto Regulamentar n.º 10/99 de 21 julho – Artigo 7, refere 

que a coordenação das atividades do conselho de turma é realizada pelo diretor 

de turma, o qual é designado pela direção executiva de entre os professores da 

turma, sendo escolhido, preferencialmente, um docente profissionalizado. 

Compete ao mesmo: 

 Assegurar a articulação entre os professores da turma e com os alunos, 

pais e encarregados de educação; 

 Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos; 

 Coordenar, em colaboração com os docentes da turma, a adequação de 

atividades, conteúdos, estratégias e métodos de trabalho à situação 

concreta do grupo e à especificidade de cada aluno; 

 Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação; 

 Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu carácter 

globalizante e integrador. 

 Durante este meu acompanhamento, presenciei uma reunião de conselho 

de turma, destinada à discussão das avaliações, onde cada professor das várias 

disciplinas propunha a classificação que considerava ser a mais justa tendo em 

conta o desempenho de cada aluno, além disso discutiu-se acerca do 

comportamento da turma e da criação de planos para os alunos com mais 

dificuldades, de forma a serem assinaladas estratégias, formas de trabalho, de 

modo a promover o desenvolvimento do ensino do processo de aprendizagem, 

tendo em conta as dificuldades e características de cada aluno proposto. 
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 Outra tarefa que presenciei, juntamente com o professor cooperante e 

com os encarregados de educação, foi a reunião de entrega das avaliações, 

onde, primeiramente fui apresentado aos encarregados de educação sobre o 

porquê de estar a assistir à reunião.  Esta é essencial para que haja diálogo entre 

o diretor de turma e os encarregados de educação, um momento onde os pais 

tomam conhecimento do aproveitamento do seu educando, podendo esclarecer 

dúvidas sobre o mesmo e posteriormente tentar criar soluções para um melhor 

rendimento se for o caso. 

 A minha presença durante a reunião fez me perceber, ainda mais, a 

importância do papel de Diretor de Turma, a necessidade de ter um perfil 

adequado, este adequando no meu entender é a combinação e o equilíbrio entre 

as competências profissionais e o lado “humano” do professor. É através da 

experiência que se vão adquirindo competências para preencher alguns dos 

requisitos necessários para esse perfil. Existe uma necessidade de se adaptar à 

forma de comunicação com os encarregados de educação, tendo em conta as 

suas características sociais e culturais, de forma a conseguir exprimir-se com 

clareza, ser capaz de ainda ser adaptável perante as diversas situações, de 

forma que aquilo que se pretende transmitir seja claro e também aceder a 

informação importante que os encarregados de educação pretendam partilhar. 

 Concordamos em absoluto com (Boavista and Sousa 2013) (pag.92) 

quando refere que “O cargo de Diretor de Turma não deverá advir de um horário 

que é necessário completar, pelo que a escolha de Diretores de Turma deverá 

ser concebida com base no perfil humano e de competências de um professor.” 

 No caso específico do meu professor cooperante, algo que facilita a sua 

tarefa de diretor de turma é o facto de acompanhar esta turma há vários anos, 

tendo um maior conhecimento das características e vivencias dos alunos e como 

tal, a sua relação com os encarregados de educação tornou-se estável e de 

maior confiança. 

 Concluindo, e tal como refere (Boavista and Sousa 2013) (pag.80) “O 

Diretor de Turma constitui uma peça fundamental na relação interna entre o 

grupo – turma e o grupo – professores, bem como na relação externa que 

estabelece com os encarregados de educação.” Não concordo totalmente com 

esta afirmação, pois a meu ver apesar dos encarregados de educação serem um 
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agente externo da comunidade educativa (escola) os mesmos fazem parte de 

um processo interno da formação do educando. Estes para além de apenas 

tomarem conhecimento de informações sobre os seus educandos e de 

receberem as avaliações dos mesmos, junto do diretor de turma, deveriam 

participar de uma forma mais ativa nas atividades dos filhos.  

 Existe um objetivo comum entre professores e encarregados de 

educação, pois ambos fazem parte de um processo que procura garantir o 

sucesso educativo dos estudantes, penso que uma maior inclusão dos pais na 

comunidade educativa com certeza iria ser muito positiva para todos. 

 

4.2. Indisciplina e Gestão da Indisciplina na Escola 

 

A temática por mim abordada não foi escolhida com base nas minhas 

aulas, pois nunca existiram casos de indisciplina que pudessem prejudicar as 

mesmas. Então qual o porquê da escolha deste tema? 

A resposta é a seguinte, para além da lecionação das minhas aulas, para 

com a minha turma residente, acompanhava o professor cooperante em todas 

as tarefas que o mesmo desempenhava dentro da escola. Este, para além de 

ser diretor de turma, também era um dos professores responsáveis pela gestão 

do Gabinete de Triagem, onde tratam os casos de indisciplina na escola, 

aplicando as devidas medidas de ação disciplinar. 

Visto que a Indisciplina é um assunto sempre atual e presente no 

ambiente escolar, achei muito interessante e vantajosa a gestão feita dentro da 

escola e foi esta a razão pela qual decidi aprofundar este tema. 

 

4.2.1. Indisciplina 

 

 “A indisciplina escolar pode ser considerada como uma das facetas com 

maior impacto na vida da escola e, por inerência, no processo de ensino-

aprendizagem do estudante.” (Santos and Albuquerque 2017) 
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É um fator importante no processo de aprendizagem porque o condiciona. 

Acontece tanto a nível escolar como familiar, comprometendo a construção das 

relações. 

São muitos os aspetos que influenciam a indisciplina, nomeadamente as 

condições que a escola proporciona aos alunos, o ambiente familiar em que 

estão envolvidos, o estado emocional de cada aluno e o seu contexto social. 

A indisciplina origina problemas como a falta de interesse do aluno 

perante a aprendizagem, isto é, só assiste às aulas por obrigação, não tirando 

proveito das mesmas, e pior, muitas vezes provocam o distúrbio na sala de aula, 

dificultando a aprendizagem aos seus colegas. Muitas das vezes os docentes 

optam por aulas mais dinâmicas na tentativa de captar a atenção dos discentes, 

mas quando os casos de indisciplina já atingem proporções demasiado elevadas 

essas medidas podem nem resultar. 

Outro dos problemas que surgem neste ambiente de indisciplina é a forma 

de lidar contra essas ações visto que nem todas as ações tem a mesma 

gravidade e, portanto, os métodos de disciplina têm de ser adequados de caso 

para caso. 

Contudo a indisciplina escolar é um assunto que não tem fim, mas que 

pode ser combatido com base em medidas adotadas tanto pela escola, como 

pela família. São elas por exemplo: realização de atividades extracurriculares, 

educativas e lúdicas que tenham como objetivo a disciplina, incentivar a família 

a estar atenta aos comportamentos dos indivíduos com esses problemas, ainda 

que em determinados casos a família não mostre nenhuma preocupação com 

os comportamentos que possam existir por parte dos filhos. 

Veiga (2004) refere que a prevenção da indisciplina exige à família, em 

primeiro lugar, e, posteriormente, à escola como organização, onde os 

professores pela sua função específica detêm um papel crucial, uma conjugação 

de esforços muito elevada e expressiva. 

Relacionando o tema diretamente com o meu estágio, posso dizer que a 

escola onde me encontro a estagiar, apresenta ótimas condições, mas ainda 

assim a indisciplina é um assunto frequente devido aos fatores exteriores, 

anteriormente mencionados. 
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4.2.2. Gestão da Indisciplina na Escola 

 

 (Garcia 1999) diz-nos que ao existir uma diretriz disciplinar ampla, de base 

preventiva, esta é o melhor recurso a ser desenvolvido numa escola. 

 Não é por acaso que existem escolas com um nível baixo de incidências 

disciplinares. Isto acontece devido à existência de uma postura comum entre os 

profissionais da escola, com base num compromisso de manter uma disciplina 

apropriada, pois é uma condição necessária para o processo de ensino-

aprendizagem. 

 As escolas têm a necessidade de desenvolverem uma diretriz disciplinar 

de base pedagógica ampla, legitimada pela comunidade escolar, consoante com 

seu projeto político-pedagógico, devendo incluir o desenvolvimento de 

orientações regras e procedimentos disciplinares, as quais ganham em 

legitimidade à medida que vão sendo aperfeiçoadas. 

 A instituição onde realizei o estágio promove ativamente a disciplina, 

disponibilizando um conjunto de programas e espaços destinados a garantir de 

forma integrada a construção de um ambiente seguro e facilitador do ensino e 

da aprendizagem. 

Como se pode constatar através do Regulamento Interno da Escola 

2018/2021, este apresenta várias soluções de forma a gerir os problemas 

relacionados com a Indisciplina tais como o “Gabinete de prevenção de conflitos” 

o “Programa de Mediação Escolar” e como já tinha referido anteriormente o 

“Gabinete de Triagem”. 

O gabinete de prevenção de conflitos é um espaço destinado a 

desenvolver como o próprio nome indica uma ação preventiva de conflitos entre 

alunos e os restantes agentes da comunidade escolar. Este trabalho assenta em 

dois pilares: a informação generalizada a toda a escola e o atendimento 

personalizado a alunos e a todos os que procuram este espaço. 

O Programa de Mediação Escolar, tem a finalidade de proceder à 

resolução alternativa e não violenta de conflitos no contexto da comunidade 

escolar, é um programa que se pressupõe a intervenção voluntária de ambas as 

partes que procuram alcançar um acordo mutuamente aceitável. As partes que 
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procuram o serviço de mediação escolar podem faze-lo por iniciativa própria, por 

recomendação do gabinete de triagem, do diretor de turma, ou do presidente do 

conselho executivo. 

O Gabinete de Triagem foi criado com a finalidade de proceder ao 

acompanhamento disciplinar dos alunos, em articulação com as demais 

entidades intervenientes, contribuindo assim, para uma maior uniformidade de 

critérios e celeridades na aplicação de medidas disciplinares. É um espaço 

disponível, ao qual os alunos, pessoal docente e não docente se pode dirigir 

sempre que entenderem necessário. O mesmo visa o acompanhamento e 

encaminhamento disciplinar dos alunos, cooperando sempre com o diretor de 

turma e, articulando sempre que necessário com o serviço de psicologia e 

orientação (SPO). 

O SPO é um serviço especializado de apoio educativo pertencente à 

EBSTB e abrange todos os ciclos de ensino da zona geográfica da unidade 

orgânica. Está estruturado em torno de três objetivos gerais: Apoio 

psicopedagógico a alunos (avaliação e acompanhamento), a pessoal docente e 

não docente, pais e encarregados de educação; Orientação escolar e 

profissional; e a Colaboração e apoio à comunidade educativa em diversos 

projetos. 

Tudo isto contribui para uma melhor gestão dos problemas que 

acontecem no ambiente escolar, ajudando a encontrar soluções para os mesmos 

e promovendo desta forma um equilíbrio positivo naquilo que é o ambiente 

escolar. 

4.2.3. Resultados Estatísticos do 1º Período – EBS Tomás de 

Borba 

 

Com base no registo estatístico do 1º período verificaram-se 106 

ocorrências disciplinares, que deram origem a 50 medidas disciplinares. O 7º 

ano de escolaridade foi o que apresentou mais queixas, seguindo-se o 6º ano e 

a turma do Despiste e Orientação Vocacional (DOV). 
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Gráfico 1 - Número de Ocorrências/Medidas disciplinares 

 

Gráfico 2 - Ocorrências disciplinares por ano de escolaridade 

 70 Alunos foram alvos de queixa, sendo que 20 destes alunos foram alvos 

de duas ou mais, com uma média de três ocorrências por aluno reincidente. 

Apenas 6 ocorrências das 70 aconteceram na aula de educação física, 

nomeadamente faltas de respeito na sala de aula. 

 Após o levantamento das ocorrências disciplinares dá se o 

encaminhamento que decide a tipologia das ocorrências, ou seja, as medidas 

aplicadas variam consoante a gravidade do comportamento que originou a 

ocorrência e a reincidência dos mesmos. Através do gráfico podemos verificar 

que a maior parte das medidas (60) foram resolvidas pelo Gabinete de Triagem, 

seguindo-se os Diretores de Turma com (41) ocorrências, e por fim (4) 

ocorrências foram encaminhadas pelo Serviço de Psicologia e Orientação 

(SPO). 
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As medidas aplicadas variam desde a advertência verbal até à 

suspensão. Verifica-se que as Medidas de Integração (MI1) e, (MI2) e a 

Suspensão (Susp3) foram as medidas mais aplicadas. 

 

Gráfico 4 - Medidas mais aplicadas 

 Novamente, no 6º e 7º anos são onde mais se regista comportamentos 

graves, que justificam a aplicação de medidas disciplinares. No entanto os 

percursos alternativos Programa Pré Profissionalização e Despiste e Orientação 

Vocacional (PPP e DOV) continuam a apresentar elevados números de registos, 

quer de ocorrências, quer de medidas aplicadas. Relativamente aos percursos 

alternativos, estão à partida inseridos nos mesmos, alunos com características 

diferentes dos restantes e com alguma tendência para criar situações 

problemáticas, ao contrário dos alunos que já se encontram no ensino 

secundário estes apresentam um perfil diferente pois já tem outro tipo de 

responsabilidades. Dentro destes registos verifica-se que os rapazes têm muito 

mais incidências do que as raparigas.  
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Gráfico 3 - Resolução de Ocorrências 
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Gráfico 5 - Comportamentos graves por ano de escolaridade 

 

Gráfico 6 - Percurso alternativos 

 

 

 Para finalizar, vou fazer uma breve comparação com um estudo que 

encontrei. Denominado por “2º Estudo Sobre Indisciplina em Portugal com 

Dados das Escolas” este é um dos maiores estudos feitos sobre este assunto e 

também o mais recente. Não posso fazer uma comparação muito 

pormenorizada, estando desta forma limitado, porque apenas tenho dados da 

escola em que me encontro a estagiar, que são referentes ao 1º período e o 

estudo que encontrei tem uma amostra de um total 47 Agrupamentos de Escolas 

/ Escolas não Agrupadas, o que equivale a 53664 alunos. 

"Pelo segundo ano consecutivo o ComRegras apresenta um estudo que 

visa mostrar um pouco da realidade escolar do nível da indisciplina. Trata-se de 
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dados reais do interior das escolas, classificados por participações disciplinares 

(ordens de saída de sala de aula), medidas corretivas (conhecidas por atividades 

de integração) e medidas sancionatórias (vulgo suspensões da escola)." 

A responsabilidade do estudo foi do Professor Alexandre Henriques com 

o apoio da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas 

Públicas (ANDAEP) 

Comparando o estudo acima referido com a minha reflexão sobre o estudo 

referente à Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, posso relacionar dois 

itens em comum, nomeadamente: o período letivo onde ocorreram mais 

participações disciplinares e o ciclo de ensino onde ocorreram as mesmas.  

Segundos os dados do 1º Período da Escola Básica e Secundária Tomás 

de Borba, posso verificar que, com base no registo estatístico observaram-se 

106 ocorrências disciplinares, enquanto o estudo da ComRegras revela que no 

1º período ocorreram 29,79% das participações disciplinares. O 2º período foi o 

que apresentou mais ocorrências com o valor de 38,30%. No 3º período, as 

participações disciplinares ocorrem menos vezes, representando apenas 2,13%. 

Através da analise do estudo observei que no segundo período foi onde existiu 

maior percentagem de ocorrências. Deduzo que na escola onde estou a realizar 

o meu estágio não será diferente e poderão surgir muitos mais casos no 2º 

Período. 

 

 

Gráfico 8 - Retirado estudo da ComRegras 

Relativamente ao ciclo de ensino onde ocorreram mais participações 

disciplinares verifiquei que o ciclo de estudo difere. No estudo estatístico da 
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Escola Básica e Secundária Tomás de Borba verificamos que os 6º e 7º anos, 

ou seja, 2º ciclo, são aqueles onde, efetivamente, se registam comportamentos 

que justificam a aplicação de medidas disciplinares. No estudo da Com Regras, 

o 3º ciclo apresenta 61,70% das participações disciplinares, seguindo-se o 

2ºciclo com 14,89%, e o 1º ciclo com apenas 2,13%.  

 

Gráfico 9 - Retirado estudo da ComRegras 

 

4.3. Workshop de Suporte Básico de Vida 

 

Algoritmos de Suporte Básico de Vida Pediátrico e Adulto e Algoritmo de 

Desobstrução da Via Aérea 

 

 

4.3.1. Justificação do Workshop 

 

 Tendo em conta as normas orientadoras do estágio profissional, uma das 

tarefas propostas na Área 2 (Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade) é a promoção de uma ação que facilite não só a integração e a 

sociabilização dos alunos, como, também, promova sinergias com a 

comunidade. 

 Decidi então organizar um Workshop de Suporte Básico de Vida, visto que 

é um tema que me sinto à vontade para falar e transmitir algumas experiências, 

pois tenho formação nessa área, dado que realizei com sucesso o curso de 

Nadador-Salvador. Foram abordadas várias temáticas durante Workshop, como 

por exemplo os algoritmos de SBV pediátrico, adulto e ainda o algoritmo de 
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desobstrução da via aérea, entre outras coisas que considero fundamentais para 

os estudantes. 

 Na minha opinião penso que existe a necessidade de incorporar no 

currículo dos alunos as mais recentes recomendações, relativamente ao Suporte 

Básico de Vida (SBV), pois seria uma enorme vantagem, que este tema fosse 

parte integrante das aprendizagens essenciais. Passando por conhecer todos os 

procedimentos a adotar perante uma vítima em paragem cardiorrespiratória 

(PCR).  

 A PCR é um acontecimento súbito, constituindo-se como uma das 

principais causas de morte, sendo assim é fundamental, que hajam algumas 

noções gerais acerca dos procedimentos específicos, estes devidamente 

enquadrados pela designada, Cadeia de Sobrevivência, esta é composta por 

quatro elos, que se assumem como vitais, para o sucesso da reanimação: ligar 

112 (Prevenção), Reanimar (SBV – Ganhar Tempo), Desfibrilhar (Recuperar o 

Coração) e Estabilizar (Suporte Avançado de Vida), o workshop apenas se 

estendeu até ao segundo elo. 

 Os procedimentos quando são devidamente executados, permitem 

ganhar tempo, diminuir substancialmente os índices de morbilidade e 

mortalidade associados à PCR e aumentar, de forma significativa, a 

probabilidade de sobrevivência da vítima. 

 

4.3.2. Planeamento e Organização 

 

 Os destinatários do Workshop foram os alunos do 11º5 ano da Escola 

Básica e Secundária Tomás de Borba; 

 O Workshop teve uma duração de 90 minutos, iniciando-se às 8.10h e 

terminando às 9.30h; 

 Os materiais utilizados, foram dois manequins um de adulto e outro 

pediátrico (bebé), uma pocket mask; um filtro para colocar na pocket 

mask; uma máscara LifeKey de uso único; uma cadeira; um projetor e um 

computador. 

 Os Conteúdos abordados foram: o conceito de Suporte Básico de Vida e 

as componentes do mesmo; as causas mais frequentes de uma Paragem 
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Cardiorrespiratória (PCR); a Cadeia de Sobrevivência – quatro elos; os 

Algoritmos de Suporte Básico de Vida Pediátrico, Adulto (diferenças de 

um para o outro) e Algoritmo de Desobstrução da Via Aérea (Manobra de 

Heimlich); e por último a posição lateral de segurança.  

 No final do Workshop foram ainda entregues certificados de participação 

para todos os alunos presentes. (Ver Anexo 5) 

 

4.3.3. Considerações Finais – Reflexão  

 

 Após a conclusão do Workshop de Suporte Básico de Vida organizado 

por mim, fico com a sensação de dever cumprido. Para muitos dos alunos foi 

uma experiência nova, e até para os que tinham algumas noções, não deixou de 

ser uma experiência enriquecedora, o workshop teve duas partes, uma pequena 

parte destinada à teoria, onde foi feita uma abordagem aos conteúdos e um 

esclarecimento de dúvidas em relação aos mesmos. Houve bastante interação, 

questionamento e troca de ideias de ambas as partes. O entusiasmo por parte 

dos alunos foi notório. 

 A segunda parte foi de teor prático, onde expliquei passo a passo os 

procedimentos para cada caso (algoritmos) especifico, demonstrando como se 

faziam todas as manobras envolvidas. 

 A seguir ao momento de instrução, os alunos experienciaram, tanto 

individualmente como em pares, todas as situações que lhes foram transmitidas. 

 Foi uma atividade diferente do normal, e os alunos aderiram, divertiram-

se, mas não esqueceram que esta era uma temática de carácter sério e 

importante, pois estes conhecimentos podem ser-lhes úteis no futuro. 
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Capítulo V 

5. Projeto de Investigação - Dropout no Desporto em Idade 

Escolar 

 

5.1. Ponto Prévio ao Estudo 

 

 A ideia do meu projeto de investigação surge através de série de 

conversas que eu e o professor cooperante fomos tendo durante a primeira 

semana de aulas, nas aulas de apresentação, onde ficamos surpreendidos com 

uma das respostas ao questionário aplicado, em que a maioria dos alunos 

afirmava que já não praticava desporto (fora do contexto escolar). Porém, muitos 

destes já tinham praticado desporto e até de várias modalidades. 

 Muitos dos jovens adolescentes estão envolvidos dentro daquilo que é a 

prática desportiva federada, no entanto, observando as estatísticas a nível 

nacional e regional, é possível verificar que existe um elevado número que 

abandona a prática desportiva em escalões etários baixos. O facto desses 

mesmos jovens abandonarem uma modalidade desportiva que outrora os 

cativou, não deixa de ser preocupante para todos os que têm responsabilidades 

nesta área (Fonseca 2004). 

 Sendo assim, como fiquei curioso, achei pertinente descobrir o porquê 

deste fenómeno, e decidi que o tema do meu estudo seria o “Dropout no 

Desporto em Idade Escolar”, com o intuito de ficar a conhecer as razões/porquês 

de os jovens abandonarem o desporto de uma forma tão prematura. 

  

5.2. Introdução 

 

Milhões de adolescentes estão envolvidos em práticas de atividade 

desportiva. Roberts, G. (1992). Apesar de toda essa adesão, as taxas do 

abandono desportivo, a nível federado são muito elevadas e consequentemente 

existem motivos que levaram a esse acontecimento. O abandono da prática 

desportiva é considerado um grave problema para o desporto no nosso país, o 
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qual terá de tentar reunir soluções para atenuar esta situação. Algo terá de ser 

feito para cativar os jovens e não para os afastar, como se tem vindo a verificar 

ao longo dos anos (Barros 2002). 

 Quando pretendemos estudar o abandono de prática desportiva num 

determinado contexto convém, antes de mais, analisar dados nacionais e locais, 

nomeadamente as estatísticas do Desporto Federado, a nível Nacional até ao 

nível Regional (Açores), dado que o contexto a estudar, agrupamento onde 

realizei o meu estágio profissional, situa-se na Ilha Terceira. 

 Os dados estatísticos mais recentes da página do Instituto Português do 

Desporto e Juventude (IPDJ) mostram que em 2017 no escalão “até aos 

Juniores” o número de atletas era de 363 877, já no escalão de “Juniores” 

observamos um valor de 48 875 a diferença entre ambas é grande, embora 

devemos salientar que todos os escalões até aos juniores estarem concentrados 

num só. 

 Relativamente aos valores obtidos através da Demografia Federada dos 

Açores, encontrados na página da Direção Regional do Desporto, apontam que 

em 2016 o número de atletas do escalão “Juvenis” era de 2 899 e o número de 

atletas do escalão “Juniores” era de 2 124. Porém, em 2017 houve um 

decréscimo em ambos os escalões, os “Juvenis” passando para 2 774 e os 

“Juniores” passando para 2 079. 

 Na Ilha Terceira, do ano 2016 para 2017 também existe um decréscimo 

de atletas. Em 2016 no escalão de “Juvenis” o número era de 728 e nos 

“Juniores” de 544, em 2017 os valores baixam nos “Juvenis” para 701 e nos 

“Juniores” para 530. 

 No desenrolar da minha investigação mais concretamente na “Discussão 

e comparação dos Resultados” estes valores vão ser analisados de uma forma 

mais detalhada, observando os valores dos praticantes ao longo dos anos, 

fazendo também a diferenciação entre os sexos, de modo a verificar se o 

fenómeno do abandono é ou não visível.  

 O abandono do desporto vai reduzir, de uma forma ou de outra, a 

atividade física, e como consequência afetar física e psicologicamente a saúde 

humana. (Hassan, Lam et al. 2017) 
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 As possíveis razões que podem levar ao abandono do desporto podem 

estar relacionadas com a performance individual, conflito de interesses com 

outras atividades, lesões, problemas com o treinador ou colegas de equipa, 

vontade dos pais, falta de divertimento. (Hassan, Lam et al. 2017) 

 A forma com que o desporto é integrado na vida dos jovens e a dinâmica 

das relações entre eles com os seus treinadores e pais são cruciais para evitar 

o abandono. (Robertson 1998) 

  O objetivo principal deste estudo é fazer o levantamento dos valores de 

Dropout da prática desportiva no contexto da escola onde realizei o meu estágio, 

as idades em que esse valor é mais evidente e analisando por sexo, e identificar 

as razões que jovens apontam para esse abandono em idades ainda tão baixas. 

Pretende-se recolher e analisar esta informação de forma a combater esse 

fenómeno em idades de contexto escolar. 

 

5.3. Metodologia 

 

5.3.1. Amostra 

 

 O universo do meu estudo é referente a uma Escola do ensino secundário 

na Ilha Terceira, Açores, com um total de 288 alunos que frequentam o ensino 

secundário e inscritos na disciplina de Educação Física. O questionário foi 

aplicado a estes 288 alunos/as do tendo obtido as respostas de 134 alunos 

(46.52%). 

 O número de raparigas que respondeu ao questionário foi de 71 (53%) e 

o número de rapazes foi 63 (47%), com idades compreendidas entre os 15 e os 

20 anos. A média total das idades é de 16.9 anos. 

 Verificou-se que alguns alunos atualmente ainda continuam a praticar 

desporto e que outros abandonaram a prática de forma prematura. Dos 134 

alunos, 45(33.6%) continuam a praticar e 89 (66.4%) alunos abandonaram o 

desporto. 

 A análise dos resultados vai-se basear, fundamentalmente, nos alunos 

que abandonaram o desporto, ou seja, o foco será em 89 (66.4%) alunos. 
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5.3.2. Métodos e Procedimentos 

 

 Para poder iniciar o estudo, tive de discutir com o Professor Cooperante 

para que este autorizasse a minha deslocação às turmas do ensino secundário, 

de forma a explicar-lhes o porquê de realizar o meu projeto de estudo e de que 

forma estes me poderiam ajudar. Em todas as turmas solicitei o endereço de e-

mail ao delegado de turma para solicitar a partilha da informação e do endereço 

do questionário, que esteve disponível para preenchimento durante quatro 

semanas, prazo que foi previamente estipulado de modo a conseguir obter o 

máximo de respostas possíveis. Os questionários (ver Anexos 1,2,3 e 4) foram 

aplicados online, através da plataforma google forms. 

 Como forma de por em prática o meu estudo, foi necessário aprofundar 

os meus conhecimentos em relação ao tema do Dropout. Efetuei, desta forma, 

uma pesquisa de estudos sobre o tema, tentando desenvolver uma revisão de 

literatura. Através dessa análise, foi-me possível estabelecer subtemas para a 

construção do meu principal instrumento na recolha de dados, e adaptando de 

outros questionários, sendo estruturantes da informação a recolher. Um dos 

subtemas relaciona-se com as razões do abandono da prática desportiva, 

colocando-se algumas relacionadas com questões de saúde, falta de tempo, 

prioridade aos estudos, questões logísticas, perceção de falta de competência, 

relação com treinador/a e/ou colegas ou expetativas elevadas e/ou pressão dos 

pais (Costa, 2008; Dias et al., 2010; Hassan et al., 2017; Penna et al., 2018). 

Os dados recolhidos pela plataforma, depois de exportados para o 

programa excel, foram sujeitos a uma análise estatística descritiva. 

 

5.4. Apresentação de Resultados  

 

 De todos os alunos inquiridos, verificou-se uma maior percentagem, 

69,5%, de alunos/as de 16 e 17 anos de idade (ver gráfico 1) sendo que 53% 

(71) são do sexo feminino. 
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Gráfico 10 - Idade dos Alunos Inquiridos 

 A larga maioria da amostra respondeu que já tinha praticado desporto fora 

da escola: 91%, ou seja, 122 alunos, já tinham praticado desporto fora da escola, 

e apenas 9% (12 alunos), nunca tinha praticado desporto fora da escola.  

Algo que é positivo e pode ter influência sobre os jovens é o facto de existirem 

membros da família que já praticaram desporto, podendo verificar que 86% (115 

alunos) responderam que alguém do agregado familiar já tinha praticado e só 

14% (19 alunos) respondeu que não tinha ninguém da família que tivesse 

praticado desporto. 

 

Gráfico 11 - Continua a Praticar ou Não Desporto 

 Os dados referentes ao abandono da prática desportiva ainda em idade 

escolar mereceram particular atenção (ver gráfico 11), pois muitos dos alunos 

inquiridos já não praticam desporto 77 (63%), e apenas 45 (37%) continuam a 

praticar. 
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 Dos 61 % alunos que já tinham praticado desporto fora da escola fizeram-

no em mais do que uma modalidade, sendo que os restantes 39% apenas 

passaram por uma modalidade. 

 As modalidades praticadas pelos inquiridos eram maioritariamente as 

coletivas, onde se observa que 80 alunos (66%) praticavam ou continuam a 

praticar modalidades coletivas. Os restantes 42 alunos (34%) que praticavam ou 

continuam na prática de modalidades individuais. 

 

 

Gráfico 12 - Idades em que houve mais abandono no Desporto 

 O gráfico 12 é referente aos alunos que afirmaram ter abandonado a 

prática desportiva, mais concretamente à idade em que o fizeram. Estes dados 

serão importantes, para que seja possível identificar em altura há mais 

abandono, procurando ter uma especial atenção a este período. 

Existe uma maior percentagem de abandono da prática desportiva por parte das 

raparigas, o que corresponde a 69% (53 alunas) dos elementos da amostra do 

presente estudo. 

Quando inquiridos se pretendem voltar a praticar desporto, verifica-se que 38% 

pretende voltar a praticar desporto enquanto que 41% manifesta incerteza e os 

restantes 21% não tencionam a voltar a praticar (gráfico 13). 
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Gráfico 13 - Intenção de voltar a praticar desporto 

 As razões apontadas pelos inquiridos para o abandono da prática são de 

ordem pessoal (gráfico 14), e outras razões identificadas no processo de treino 

e perceções de rendimento (gráfico 15). 

 

Gráfico 14 - Razões Pessoais que levaram ao abandono do Desporto 
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Gráfico 15 - Outras Razões que levaram ao abandono do Desporto 

Desses 91%, atualmente apenas 45 inquiridos mantiveram-se a praticar 

desporto (37%) e 77(63%) já abandonaram o desporto. Esse valor (63%) 

corresponde, dentro do meu estudo, ao índice de abandono da prática 

desportiva, como podemos observar no gráfico 11. 

Através da tabela 1, podemos verificar que na opção de “Não pratica 

atualmente” existem dois tipos de modalidades, Coletivas ou Individuais. 

Observamos então que 50 dos inquiridos (40,9%) não praticam desporto 

atualmente, mas afirmam que quando praticavam referiam se a modalidades 

coletivas. Já 27 dos inquiridos (22,1%) quando praticavam desporto optaram 

pelas modalidades individuais. Estima-se então que 77 inquiridos (63,1%) 

deixaram o desporto. 

No entanto, no que toca aos ainda praticantes do desporto, verificamos 

que 29 dos inquiridos prefere as modalidades coletivas já que 15 praticam 

modalidades individuais. Observa-se então que 41,2% dos jovens inquiridos 

continua a praticar desporto. 

 

Situação do 
Inquirido 

Tipo de 
Modalidade 

Número de 
Inquiridos por Tipo 

de Modalidade 
Percentagem 

Não Pratica 
Atualmente 

Coletivas 50 
40,9% 

Não Pratica 
Atualmente 

Individuais 27 22,1% 

Continua a Praticar Coletivas 29 23.7% 

Continua a Praticar Individuais 15 12,3% 

Não Respondeu / Identificou 1 0,8% 
Tabela 1 - Tipo de Modalidade Praticada 

Verifica-se que onde existe um maior abandono dos praticantes é nas 

modalidades coletivas (40,9%), de facto isso acontece, mas é de considerar uma 

maior adesão a este tipo de modalidade por parte dos inquiridos. 
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Situação Numero de Inquiridos Já praticou mais de uma 
modalidade? 

Atualmente 
Não Pratica 

44 

SIM Continua a 
Praticar 

30 

Total 74 (61%) 

Atualmente 
Não Pratica 

33 

NÃO Continua a 
Praticar 

15 

Total 48 (39%) 
Tabela 2 - Praticou mais de uma Modalidade? 

Através da observação da tabela 2 pode-se verificar o número de 

inquiridos e as suas diferentes situações, se continuam ou não a praticar 

desporto e se já praticaram mais do que uma modalidade. 

Os dados que merecem maior destaque são referentes a quem já praticou 

mais de uma modalidade, ou seja, os 61% dos inquiridos. Nesta situação 

podemos dizer que existem duas fases de abandono. A primeira fase de 

experimentação onde os indivíduos, ainda com idades baixas, estão inseridos 

em várias modalidades de forma a experimentarem a prática do desporto, a 

escolha dessas modalidades pode vir da sua vontade ou então consoante o 

poder de decisão dos pais, digo isto supondo que como menores os jovens não 

têm poder para tomar certas decisões. Nesta primeira fase, as cargas horárias 

ainda são pequenas e é possível conciliar várias tarefas. 

Numa segunda fase que pode ser denominada de especialização, quando 

os indivíduos já são um pouco mais velhos tendo de fazer escolhas ou acabam 

por perder o interesse. Na maioria dos casos, focam-se numa só modalidade, 

pois ao contrário da primeira fase, nesta fase as cargas horárias já são maiores 

e é necessária uma melhor gestão do tempo. 

 

Relativamente à participação desportiva dos membros do Agregado 

Familiar dos alunos inquiridos, observou-se que 86% já tinha praticado desporto 

anteriormente e que apenas 14% nunca tinham praticado. Como uma maioria já 

tinha praticado desporto, decidi verificar se existia correlação entre os membros 

do agregado familiar e os alunos inquiridos que já praticaram desporto. Verificou-

se que existia um coeficiente de correlação positivo, podendo entender que os 
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membros do agregado familiar tinham influência positiva sobre os alunos 

inquiridos terem praticado desporto. Embora a correlação fosse positiva, a 

mesma era fraca, pois apresentava um valor de r = 0,17. 

Tal como se verifica quando comparamos a participação dos membros do 

agregado familiar no desporto com os inquiridos que já abandonaram essa 

prática, onde o valor do coeficiente de correlação foi de r = 0,20 este valor é 

positivo, mas com uma influência pouco significativa. 

 A partir da análise das ‘Razões Pessoais que levaram ao abandono do 

Desporto’ (ver gráfico 14), podemos verificar que as duas principais razões 

pessoais que levaram ao abandono do desporto foram “Ocupava demasiado 

tempo” e “Abandonou para dar prioridade aos estudos (por vontade dos pais)”. 

Entre elas poderá, ou não, existir uma relação, isto porque à partida os inquiridos 

apontam a falta de tempo como a razão que os levou a abandonar o desporto. 

Deduz-se então que os estudos poderão ser o motivo para essa mesma falta de 

tempo. 

 Outras duas razões selecionadas pelos inquiridos estão relacionadas com 

problemas de ordem logística e de saúde. A logística envolve, por exemplo, o 

deslocamento dos atletas de casa para o clube, o que por vezes é um problema 

devido à longa distância a percorrer. A falta de disponibilidade dos pais para 

transporte e a falta de meios de transporte do clube agravam, ainda mais, os 

problemas da logística. Em relação à saúde, são problemas que acontecem e 

que não se podem controlar. 

 Uma minoria refere as “Expetativas demasiado elevadas dos pais 

(pressão de demasia)” onde existe elevada pressão pelos pais para que os 

atletas apresentem melhores prestações, o que muitas vezes os leva a 

abandonar. 

 Por último, dentro da opção “Outros” foi possível identificar duas razões 

plausíveis como a “Perda de autoestima” e a “Ansiedade de competição”. As 

restantes razões não foram relevantes. 

 Em relação às “Outras Razões que levaram ao abandono do desporto” 

em que os inquiridos se inserem (gráfico 15), estas estão diretamente 

relacionadas para uma vertente interna, ou seja, que acontecem dentro do clube. 
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Primeiramente, a “Falta de competência para atingir os objetivos” é a razão mais 

escolhida pelos alunos, que têm dificuldade em alcançar os objetivos a que se 

propuseram. Outras três razões referidas têm como principal fator o treinador, 

nomeadamente os “Maus métodos do treinador”, “Tratamento desigual por parte 

do treinador” e “Má relação com o treinador”. Isto demonstra que o treinador tem 

um papel fundamental na integração e percurso do atleta, deve procurar 

perceber as situações que acontecem ao seu redor de modo a poder 

proporcionar um ambiente com as melhores condições para um bom 

desempenho e evolução dos atletas. 

 Também existem dois fatores que podem estar interligados, a “Falta de 

interação nos treinos” e a “Má relação com os colegas de equipa”. Estas razões 

podem recair sobre vários fatores como, por exemplo, a falta de comunicação, 

tanto entre atletas e treinadores como entre colegas de equipa; falta de dinâmica 

nos treinos que por sua vez pode desencadear a falta de vontade nos atletas e 

enfatizar os maus métodos do treinador. Esses fatores, em conjunto, podem 

provocar mau ambiente entre colegas de equipa. 

 Por último, temos as “Lesões” que consoante a gravidade e o tempo de 

paragem podem fazer com que o atleta acabe por abandonar a modalidade por 

tempo indeterminado. 

 

5.5. Discussão 

 

 Os seguintes dados referentes ao total do número de atletas por 

Federação Desportiva, a nível nacional, foram retirados da página do Instituto 

Português do Desporto e Juventude, e os mesmos servem para enquadrar os 

dados recolhidos do presente estudo. 
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Gráfico 16 - Número total de Praticantes a Nível Nacional ao longo dos Anos 

 A análise dos dados a nível nacional de praticantes federados (gráfico 6) 

permite constatar que a partir do ano 2012 existe um aumento considerável do 

número de atletas até ao escalão de Juniores, o mesmo não se verifica no 

escalão seguinte a Juniores, onde, ao longo dos anos, o número de atletas 

apresenta uma tendência estável. Através desta análise é possível observar que 

existe abandono ao longo dos anos, pois as tendências afastam-se uma da outra 

em vez de irem aumentando em simultâneo. 

 Os valores apenas a nível Regional dos Açores referentes ao total do 

número de atletas por Federação Desportiva, retirados da página da Direção 

Regional do Desporto (gráfico 17) permite afirmar que entre 2012 e 2013 verifica-

se que existe um equilíbrio considerável entre os três escalões. A partir de 2013 

existe entre o escalão de Juvenis e o de Juniores uma flutuação semelhante 

entre as duas linhas, observando que se mantém uma tendência estável com um 

decréscimo de aproximadamente 500 atletas de um escalão para o outro.

 O mesmo acontece no escalão de Iniciados sendo notório que existe 

abandono quando os atletas passam para o escalão de Juvenis. Entre 2016 e 

2017 verifica-se que nos três escalões um decréscimo de participantes em 

30000

80000

130000

180000

230000

280000

330000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Praticantes a nível Nacional de 2010 a 2017

Até Juniores Juniores



55 
 

simultâneo.

 

Gráfico 17 - Número total de Praticantes a Nível Regional ao longo dos Anos 

 Quando nos situamos no número de participantes desportivos na Ilha 

Terceira, contexto do estagio profissional e do presente estudo, verifica-se que 

o número de praticantes a partir do ano de 2013 aumenta no escalão de Juvenis 

enquanto que no escalão de Juniores não é possível verificar esse 

acompanhamento. Verifica-se um decréscimo de participantes, ou seja, é notório 

o abandono com a mudança para o escalão superior, entre os 16 e os 17 anos. 

É possível verificar ainda mais esse abandono se juntarmos a esta análise o 

escalão dos Iniciados, mas neste caso abandonam ainda mais cedo com idades 

compreendidas entre os 14 e os 15 anos.  Estas idades vão ao encontro dos 

dados que recolhi através do presente estudo, onde verificamos que a média de 

idades em que mais abandonam o desporto é de 14,40 anos, como demonstra 

o (gráfico 12) “Idade dos Inquiridos quando Abandonaram a prática Desportiva”. 

 

 

Gráfico 18 - Número total de Praticantes a Nível Regional (Ilha Terceira) ao longo dos Anos 
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 O gráfico seguinte (gráfico 19) mostra-nos como ao longo dos anos, o 

número de praticantes a nível nacional por género tem vindo a diminuir de forma 

notória e de forma cada vez mais preocupante e isto verifica-se quando se dá a 

mudança de escalão para os Juniores. Ainda de destacar que existe sempre uma 

diferença muito grande no que diz respeito ao numero de atletas do sexo.  

 

 

Gráfico 19 - Número total de Praticantes a Nível Nacional por Género ao longo dos Anos 

A nível regional dos Açores considerando o número de praticantes 

por género, é possível constatar que existem muitos mais praticantes do 

género masculino do que feminino. Contrastando com os dados a nível 

nacional nos três escalões diferentes, Iniciados, Juvenis e Juniores verifica-

se que do ano 2016 para 2017 em ambos os géneros existe sempre um 

decréscimo do número de praticantes. 
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Gráfico 20 - Número total de Praticantes a Nível Regional por Género ao longo dos Anos 

Relativamente às diferenças entre géneros exclusivamente na Ilha 

Terceira, nos alunos do ensino secundário da Escola analisada o problema 

continua a existir, apenas não é tão evidente, mas de um ano para o outro 

existe abandono por parte de jovens praticantes. 

 

 

Gráfico 21 - Número total de Praticantes a Nível Regional (Ilha Terceira) por Género ao longo dos Anos 

Verifica-se que 122 alunos inquiridos já praticaram desporto fora da 

escola, e esse valor corresponde a 91% o qual que por sua vez corresponde ao 

índice de prática desportiva. Os restantes 12 inquiridos nunca praticaram 

desporto fora da escola e este valor corresponde a 9%.  
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 A análise dos resultados mostrou que não existe apenas uma razão 

específica para o abandono desportivo, mas sim o culminar de várias razões. 

 Com base no estudo de (Hassan, Lam et al. 2017) e comparando o com 

o presente estudo, é possível verificar que existem algumas semelhanças, mas 

também algumas diferenças nos resultados, falando concretamente nas razões 

que levaram ao abandono do desporto bem como na análise de género em que 

houve mais incidência deste fenómeno. 

 Sendo assim, observamos que no estudo do mesmo autor, 44% 

abandonaram o desporto e, no presente estudo verificamos um valor de 63%. A 

média de idades dos inquiridos foi, respetivamente de 19 anos e 16,9 anos. Já 

em relação ao género verifica-se que há uma diferença, ou seja, o estudo do 

autor afirma que existe mais abandono no sexo masculino do que no sexo 

feminino, já que no nosso estudo verifica-se o oposto, existe mais abandono no 

sexo feminino do que no masculino.  

 A semelhança que acontece entre os dois estudos deve-se às razões do 

abandono, as mesmas são relacionadas com o treinador e os seus métodos, 

com a relação entre colegas e falta de competência para atingir os objetivos. 

Porém, o autor discorda que a educação e as expetativas altas dos pais sejam 

razões para o abandono desportivo. Já no presente estudo estas são as 

principais razões que os inquiridos destacaram para justificar a sua retirada do 

desporto. 

 Comparando os resultados do presente estudo com o de (Costa 2008), foi 

possível verificar que as idades dos inquiridos diferem, sendo que no estudo do 

autor são entre os 12 e os 18 anos e no presente as idades são entre os 15 e os 

20 anos. A percentagem de inquiridos do sexo masculino, no estudo do autor foi 

maior 62,6%, contrariamente houve mais respostas do sexo feminino, 

correspondente a 53%, ainda que em ambos os casos o género que apresentou 

uma maior taxa de abandono foi o feminino. 

 No que toca às razões que levaram ao abandono do desporto, em ambos 

os estudos elas são comuns, apesar de diferirem no grau de prioridade. 

 Para finalizar, com mais uma comparação, desta vez entre o meu estudo 

e o de (Dias, Corte-Real et al. 2010), conseguimos perceber que existem várias 

semelhanças no que diz respeito às razões que levaram ao abandono do 

desporto bem como em relação ao género em que mais houve o respetivo 
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abandono. As idades dos inquiridos do estudo de Dias e colaboradores estão 

compreendidas entre os 10 e os 18 anos enquanto que no presente estudo 

variam entre os 15 e os 20 anos. É importante referir que a amostra do autor 

corresponde apenas a 21% da amostra total, referindo-se aos inquiridos que não 

praticam desporto, mas que já tinham praticado antes.  

 Sendo assim, observamos que as razões comuns entre os estudos são a 

falta de tempo, a má relação com o treinador e a falta de competência para 

alcançar os objetivos. Em ambos os estudos, o sexo feminino foi o que 

apresentou um maior número de praticantes no abandono desportivo. 

 

5.6. Conclusões 

 

 Terminado o meu projeto de investigação e após a análise e discussão 

dos resultados obtidos é impossível ficar indiferente ao elevado número de 

abandono de prática desportiva ao longo dos anos, em idade escolar. O estudo 

realizado é comum a outros estudos anteriormente realizados, e apenas veio 

enfatizar, ainda mais, este fenómeno. 

Neste estudo verificou-se que não existe uma razão única, mas sim múltiplas 

razões para o abandono da prática desportiva. Sendo assim é cada vez mais 

importante compreende-las para que se possa tentar construir soluções que 

atenuem esta situação. 

 Relativamente ao género, verificou-se maior percentagem de abandono 

por parte de praticantes do género feminino 69% e os 31% pertencem ao género 

masculino. 

 Conhecer as idades onde existe abandono é fundamental para que 

possam ser tomadas medidas de forma a tentar impedir que o fenómeno 

aconteça, ou seja, se o treinador de um clube conhecer qual a idade em que 

existe maior taxa de abandono poderá tomar as devidas precauções. Neste 

estudo verificou-se maior abandono nos praticantes desportivos entre os 14 e os 

15 anos. 

 No que diz respeito às razões pessoais apontadas pelos inquiridos, 

podemos concluir que as que mereceram destaque e que poderão estar 

interligadas foram a “falta de tempo” e “abandonou para dar prioridade aos 

estudos (por vontade dos pais)”. Neste caso, o papel dos adultos é importante 
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no aconselhamento dos filhos, de forma a incentivá-los e fazer com que 

consigam conciliar os seus afazeres, aprendendo a fazer uma melhor gestão do 

seu tempo sem abandonar a prática desportiva. As “outras razões” foram “falta 

de competência para atingir os objetivos” e três das outras razões estão 

diretamente relacionadas com o papel do treinador. 

 Para finalizar, fazendo uma abordagem referente à intenção de voltar a 

praticar desporto, esta suscita algumas dúvidas, pois a percentagem conjunta do 

“pretende voltar a praticar” e do “talvez volte a praticar” se estiver relacionada 

com problemas referentes à falta de tempo, depois de concluído o enino 

secundário o tempo disponível deverá ser mais reduzido consoante os caminhos 

escolhidos pelos inquiridos como por exemplo o prosseguir dos estudos ou a 

entrada no mercado de trabalho poderão causar algum entrave dificultando a 

possibilidade dessa percentagem voltar a praticar desporto. 

 

5.7. Considerações Finais – Uma Opinião Pessoal 

 

 O fenómeno do “Dropout” é algo que tem de continuar a ser seguido e 

estudado pelas entidades ligadas ao desporto, como forma de serem criadas 

estratégias para que os números do abandono da prática desportiva por parte 

dos jovens ainda em idade escolar possam vir a diminuir. 

 Penso que no futuro os profissionais da Educação Física e do Desporto 

devem tomar várias medidas, e digo isto porque após a análise dos dados 

recolhidos com este estudo foi possível tirar algumas ilações que considerei 

importantes e que podem ser aspetos chave para que se possa dar a volta a este 

problema. 

 Em primeiro lugar existe a necessidade de que haja uma campanha de 

sensibilização junto dos clubes desportivos, pais e ainda as próprias escolas 

para que tomem conhecimento do crescimento deste problema. 

 Como tal, considero as escolas como o melhor intermediário para que seja 

possível transmitir esta mensagem aos pais sobre este assunto e ainda dos 

benefícios do desporto e da atividade física de forma a poder ser dado um maior 

apoio aos jovens, não os deixando abandonar o desporto e ajudando-os a fazer 

uma boa gestão do tempo para que não haja conflitos com outras atividades. 
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Considero que esta é uma das principais razões identificadas, dado que existe 

pouco apoio dos pais por pretenderem que os jovens se dediquem somente aos 

estudos, e ainda uma má gestão do tempo por parte destes de forma a conciliar 

todas as suas tarefas. 

 Outra das principais razões que identifiquei tem haver com o papel 

determinante que os treinadores têm perante os atletas e é necessário que estes 

estejam consciencializados deste aspeto para que possam ter outro tipo de 

postura, tendo em consideração as idades em que o fenómeno do abandono 

está mais presente de modo a não deixar que os jovens percam o apoio e se 

sintam desmotivados devido ao treinador. Os treinadores e os pais têm ambos 

um papel crucial e são fundamentais para diminuir o número de jovens que 

abandonam precocemente a prática desportiva. 
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Capítulo VI 

6. Conclusão Final 

 

 Dado por concluído o meu EP, olho para trás e vejo como tudo passou 

tão rápido sem que me tenha apercebido, como se costuma dizer o que é bom 

acaba depressa. 

 Esta foi a principal experiência por mim vivenciada ao longo do meu 

percurso académico, pelo facto de estar muito próxima daquilo que é o contexto 

real da minha futura profissão, pela qual lutei e me esforcei para alcançar os 

objetivos por mim traçados. 

 Cada momento foi uma nova aprendizagem ao longo desta minha 

evolução. Houve momentos muito bons, mas nem tudo corria da forma que eu 

estava à espera… Porém, através da identificação dos aspetos menos bons era 

possível tirar inúmeras ilações de forma a que pudesse existir uma superação 

para melhorar cada vez mais, e para tal tinha que continuar a trabalhar e nunca 

desistir. 

 Nesta profissão existe um longo caminho a percorrer, pois ao longo dos 

anos e através da aquisição de novas experiências é que é possível aperfeiçoar 

e desenvolver as capacidades enquanto professor. 

 Para mim este EP foi o transitar da teoria para a prática, testando todos 

os meus conhecimentos e mostrando as minhas capacidades. 

  Como é sabido, o meu núcleo de estágio foi apenas constituído por mim 

e pelo professor cooperante e, contrariamente ao esperado, isso foi em meu 

entender uma enorme vantagem, pois aprendi imenso através de todos os 

nossos diálogos e partilha de experiências. Para além do PC, foi também 

essencial o contributo da professora orientadora da faculdade, ambos me 

acompanharam durante o meu percurso e com as suas ajudas tornei-me mais 

autónomo, mais motivado e empenhado ao longo de todo o ano letivo e sempre 

que precisava eles estavam disponíveis para esclarecer as minhas dúvidas.   
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 Considero que fui adquirindo diversos conhecimentos durante esta 

experiência, dos quais ainda não tinha uma ideia concreta, como por exemplo a 

organização e funcionamento da escola, o trabalho dos professores para além 

da lecionação das aulas junto da comunidade educativa, desde as reuniões de 

departamento às funções e papéis como diretor de turma e qual o perfil para 

exercer esse cargo. Aos poucos fui “abrindo os meus horizontes” em relação a 

outros contextos da comunidade escolar e não apenas aos que estavam 

relacionados com a prática pedagógica. 

 Com a elaboração do presente relatório de estágio foi possível identificar 

quais foram as experiências que considerei mais enriquecedoras ao longo dos 

três períodos letivos, e o balanço que faço no geral é muito positivo. Tive a 

oportunidade de lecionar em dois contextos de ensino diferentes, básico e 

secundário, o que fez com que identificasse inúmeras diferenças ao nível da 

lecionação.   

 Desde cedo que procurei implementar algumas das características do 

MED tornando as minhas aulas diferentes e motivantes para os alunos, sem 

nunca colocar de parte o MID, que também me foi útil dada a minha inexperiência 

enquanto professor estagiário, o que fez com que muitas das vezes utilizasse 

características de ambos os modelos de forma equilibrada, criando assim um 

modelo “hibrido”.  

 Desenvolvi uma investigação onde obtive resultados bastante 

interessantes, relacionados com o abandono do desporto por parte dos jovens 

ainda em idade escolar, e ainda que este seja um tema “pouco explorado”, penso 

que tem potencial para ser trabalhado por mais profissionais da área de 

educação física, analisando e tomando medidas para que este problema possa 

diminuir. 

 Melhorei imenso a minha capacidade crítica e de reflexão relativamente 

às minhas prestações, identificando os meus erros e sabendo lidar com eles, 

levando-me assim a conseguir superar as minhas dificuldades. 

 Para terminar, devo dizer que foi um enorme prazer estar diretamente 

ligado ao ensino, uma sensação que já conhecia, mas em contextos diferentes, 

e que queria aprofundar de outra forma para ter a certeza de dar continuidade à 
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mesma no futuro enquanto docente, e ao ir verificando que o meu trabalho 

apresentava bons resultados, cada vez mais ganhava forças para seguir em 

frente com esta profissão. 
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Capítulo VIII 

 

8. Anexos 

 

Anexo 1 - Questionário parte 1 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

Anexo 2 - Questionário parte 2 
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Anexo 3 - Questionário parte 3 
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Anexo 4 - Questionário parte 4 
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