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1-RESUMO 

A elaboração do vigente relatório de estágio, surge no âmbito da Unidade Curricular do 

Estágio Profissional, do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e 

Secundário, inserida no plano de estudos da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP). O Estágio Professional decorreu no ano letivo de 2018/2019, na Escola 

Secundaria de Ermesinde (ESE), escola sede do Agrupamento de Escolas de Ermesinde 

(AEE), orientado por uma professora da Faculdade, e um professor Cooperante da ESE. 

Neste Agrupamento, estiveram presentes dois núcleos de estágio, o núcleo 1 era composto 

por dois elementos do sexo masculino, ao qual eu pertenço, e o núcleo 2 era composto por 

2 elementos do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Neste documento vou documentar 

todas as atividades, reflexões e questões que surgiram durante o meu ano de estágio.  A 

estrutura deste relatório centra-se essencialmente em 3 capítulos ditos como principais. O 

primeiro capítulo, intitulado “A minha Caminhada”, reflete essencialmente uma reflexão au-

tobiográfica, relatando um pouco da minha vida, do meu percurso desportivo e escolar. O 

segundo grande capítulo deste relatório, intitulado “O Lugar onde tudo aconteceu” tento dar 

a conhecer todo o contexto que me acolheu, desde o Agrupamento até aos seus membros. 

Neste capítulo podemos igualmente conhecer as várias turmas em que a minha atuação se 

centrou. Podemos também constatar, que neste capítulo vão ser abordadas algumas ques-

tões que foram surgindo durante o meu tempo de interação com o contexto escolar. Por 

fim, considero este capítulo intitulado “Aprender a ensinar” um dos mais importantes deste 

relatório. Toda a parte pratica vai estar presente neste capítulo, desde do planeamento até 

a parte da execução. No final do relatório, conclui com um pequeno texto relativamente as 

minhas expectativas futuras e sentimentos passados. 
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2- A MINHA CAMINHADA 

2.1- QUEM SOU EU REALMENTE 

Tudo começou no dia 30-06-1996 em Paris, França. Nesse dia pela primeira vez os 

meus pais iam ter um filho, esse filho era eu.  

O meu nome é Alexandre Militão Costa, como puderam ver anteriormente, tenho 22 anos 

e nasci em França mais concretamente em Paris. A França foi o meu primeiro país, onde 

fiquei, até os meus pais decidirem vir para Portugal, tinha eu 3 anos. 

Em Portugal decidimos viver no Distrito de Viana do Castelo, num concelho chamado Mon-

ção na Freguesia de Longos Vales. Monção é uma vila raiana portuguesa com cerca de 

19230 habitantes, espalhados pelas 24 freguesias que lhe pertencem. Posso então dizer 

que Monção foi onde passei a maior parte da minha vida. 

Desde pequenino tive sempre o desporto e a música como paixão. Depois de estarmos em 

Monção pedi aos meus pais para me inscrever no futebol e, como todos os miúdos da minha 

idade, sempre sonhei ser o futuro Messi. Comecei a jogar numa equipa da terra, Moreira 

F.C, e até tinha jeito para o futebol, sendo num dos anos o melhor marcador da época. 

Fiquei cerca de 5 anos nesta equipa, mas infelizmente tive de abdicar desta paixão para 

poder satisfazer a outra, a música. 

Apesar de ser raro nos rapazes e nas raparigas da minha idade, eu gosto de um estilo de 

música algo diferente do expetável. Os meus pais em França frequentavam um Racho Fol-

clórico, e eu desde que nasci também, até que comecei a gostar e agora não me imagino 

não pertencer a um rancho. 

O Rancho Folclórico foi então o motivo por eu sair do futebol, pois os treinos eram às quar-

tas-feiras e sextas-feiras, das 20:00h as 22:30h, e os ensaios do rancho também, e como 

os meus pais andavam no rancho e eu com cerca de 10 anos dependia deles no transporte 

para os treinos, tive de abandonar o futebol. A minha função no rancho era dançar, até que 

um dia recebi um presente do meu avô paterno, uma concertina. Sinceramente no início 

não liguei muito, só pegava nela de vez em quando para brincar um pouco e fazer barulho. 

O tempo foi passando e, infelizmente, em 2012 a doença levou o meu avô paterno para  
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outro mundo, e eu, como forma de lhe prestar uma homenagem, decidi aplicar-me ao má-

ximo em aprender a tocar concertina, pois era a paixão dele e de toda a minha família. 

Antes de ir para a escola tocava concertina, na hora de almoço tinha de tocar concertina, 

no fim das aulas a primeira coisa a fazer ao chegar a casa era tocar concertina… Mesmo 

sem ter aulas de música, consegui aprender a tocar concertina, e hoje sou o único a fazê-

lo num rancho folclórico em Moreira. 

Em 2015 fui convidado para jogar numa equipa de futsal em Monção, conseguindo compa-

tibilizar os treinos com os ensaios. Infelizmente, passado um ano ocorreram alguns proble-

mas na direção e o clube acabou. 

Atualmente, apenas pratico desporto como forma de lazer, mas brevemente irei integrar 

uma equipa e futebol a nível federado. 

2.2- COMO VIM AQUI PARAR? 

Falando agora um pouco do meu percurso académico, e como referi, sempre estive 

ligado ao desporto, mesmo nos períodos de não federado, todos os fins-de-semana parti-

cipava em torneios de futebol e futsal organizados em Monção. Já no 12º ano de escolari-

dade sabia que queria seguir numa licenciatura de Desporto, mas não sabia o que fazer 

exatamente, até que tive a sorte de ter um novo professor de Educação Física. Eu como 

amante do Desporto, comecei a desgostar das aulas de Educação Física, o que não é muito 

normal, e o principal problema era o professor. Então este Senhor o que fazia era chegar à 

aula com uma bola de voleibol, uma bola de basquetebol e uma bola de futebol, e os alunos 

escolhiam o que jogar. Pegávamos na bola de futebol, e era toda a aula a jogar. Estas foram 

as minhas aulas de E.F no 12º ano, e eu sabia muito bem que a E.F não era aquilo, pelo 

que decidi ser professor de E.F. O que mais me revolta é saber que aquele professor, ainda 

hoje leciona e continua com o mesmo método, tirando a vaga a um profissional que real-

mente mostre o que é, e valorize a disciplina de E.F, mas acima de tudo, que não prejudique 

os alunos por lecionar aulas tão medíocres.  

Depois de terminar o 12º ano decidi ingressar na Escola Superior de Desporto e Lazer em 

Melgaço- Instituto Politécnico de Viana de Castelo (ESDL- IPVC), foi uma escolha unica-

mente geográfica, pois Melgaço fica a cerca de 25 km de Monção. No meu 3º ano de licen-

ciatura tinha de realizar um estágio, ou na área do fitness, ou treino desportivo ou desportos 
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da natureza, e nenhuma dessas aéreas era do meu interesse. Na secretaria da escola fiz 

uma proposta de lecionar aulas na escola secundária, e cerca de duas semanas depois, 

recebi uma mensagem, de correio eletrónico da secretaria da escola, informando de uma 

reunião com a o Diretor. Nessa reunião o Diretor informou que tentaram colocar-me numa 

EB 2/3, ou secundária, mas não podia lecionar ao 2ºciclo e 3ºciclo. Em contrapartida ele 

fez-me uma proposta bastante tentadora, caso aceitasse poderia dar aulas no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) em duas escolas que pertenciam ao Agru-

pamento de Escolas de Monção, o que sem hesitar aceitei. 

Foi então que comecei a dar aulas na Escola de Pias e Mazedo. Mazedo é uma antiga fre-

guesia do concelho de Monção, com 7,35 km² de área e 1 859 habitantes (2011). A 

sua densidade populacional era 252,9 h/km². Pias é uma freguesia do mesmo concelho 

com 10,04 km² de área e 854 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 85,1 

h/km². 

Foi o melhor ano da minha vida, pela primeira vez senti o que era dar aula, poder contribuir 

para a formação dos nossos jovens de hoje, no futuro os adultos da sociedade. Infelizmente 

não consegui completar o ano de estágio, pois cerca de dois messes antes de terminar tive 

de ser operado ao joelho direito devido a rutura completa de todos os ligamentos durante 

um torneio de futebol. Em maio fui operado, pouco depois comecei a fisioterapia, até que 

em setembro, depois de me ter candidatado para frequentar o Mestrado em Ensino de Edu-

cação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEF) na FADEUP, fui colocado na pri-

meira fase. Entretanto o tempo foi passando, em janeiro o meu joelho já me permitia realizar 

atividade física de uma forma normal, sem dores, mas com bastante medo de voltar a lesi-

onar-me. Primeiro ano do curso de Mestrado passou rapidamente, consegui passar a todas 

as unidades curriculares sem ir a nenhum exame na época de recurso. Quando no final do 

segundo semestre me foi pedido para enviar a lista com a ordem preferencial da escola 

para ser colocado em estágio, por questões geográficas, a minha primeira opção foi a Es-

cola Secundaria de Ermesinde. 

O Ano de estágio já está quase a terminar, e aqui estou eu, sentado em frente ao meu 

computador a escrever este texto. Nem sempre foi fácil, creio que como a maioria dos es-

tudantes que passaram por esta fase temos um momento onde só nos apetece desistir, e 

eu tive o meu momento “Neste preciso momento a minha vontade é abandonar o estagio, 

após terminar a Unidade Didática, pensei que estava a lecionar as aulas de Andebol de 
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forma correta, e sobretudo de maneira que os alunos aprendessem alguma coisa, o que é 

certo é que após a reunião semanal, cheguei à conclusão que foi uma catástrofe.” Este 

excerto de uma das minhas reflexões mostra que nem sempre passei momentos bons e, 

muitas vezes, como é o caso deste episodio, os estagiários, com a ansiedade e vontade de 

não errar, no confronto com o mínimo erro pensam que tudo está mal. Se porventura algum 

estudante esta neste preciso momento a realizar o seu Estágio Profissional e encontrar-se 

a ler este meu relatório, deixo um conselho: nem tudo está mal, e o que estiver mal é apenas 

uma oportunidade para melhorar. Digo isto pois foi o que me aconteceu, tal como referi, 

pensava que tinha lecionado uma unidade didática de andebol, inteiramente de forma in-

correta, mas na verdade apenas um simples exercício não se adequava ao meu objetivo, 

apenas um único simples exercício. Isto está diretamente relacionado com as expectativas 

que levamos, e no meu caso queria ser aquele que nunca iria errar. Mas isso não vai acon-

tecer, eu errei e todos vão errar, o importante é não voltar a cometer o mesmo erro. 

2.3- EXPECTATIVAS INICIAIS 

Finalmente chegou o ano onde iria colocar à prova todo os conhecimentos adquiridos ao 

longo de 4 anos de estudo. 

O Estágio pode ser descrito como o período em que os estagiários são socializados no 

mundo real da prática profissional, desenvolvendo-se profissionalmente  (Javis, 1989). Uma 

das minhas principais expectativas, e objetivo, era passar o máximo de tempo possível na 

escola de forma a socializar e viver o contexto escolar, pois sei que, provavelmente, não irá 

ser para já que irei voltar a viver este momento. A socialização no mundo da prática profis-

sional, é um dos pontos ao qual atribuo muita importância, e estando a experimentar uma 

profissão, deveria tentar, ao máximo, integrar-me e socializar com toda a comunidade es-

colar, para que a experiência seja enriquecedora no meu desenvolvimento profissional.  

No início desta nova etapa da minha vida, estava com uma grande confusão mental de 

expectativas e sentimentos. Por um lado, estava cheio de vontade que aquele ano aca-

basse o mais rápido possível, mas por outro lado quero fazer isto a minha vida inteira, não 

quero que acabe nunca. Passei mais de metade das férias, antes do início do estágio, ator-

mentado com este momento, o que não mudou muito pelo menos nas primeiras duas se-

manas de estágio.    

Dado o meu estado no início do estágio, uma das minhas principais expectativas era voltar 

a um estado de serenidade e normalidade. Claro que com o tempo voltei ao meu estado de 
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serenidade, acredito que foi depois de conhecer os meus alunos, estava mais à vontade 

com eles e comigo, basicamente o tempo resolveu esse problema facilmente.  

O meu principal objetivo no início do estágio, dito como crucial na minha formação como 

professor, é aprender. No primeiro ano de mestrado tive a oportunidade de aprender bas-

tante graças aos excelentes professores, mas este ano é na prática que quero aprender, a 

teoria já está interiorizada. Mas será que a teoria pode ser aplicada na prática?  

Após conhecer o meu professor cooperante, da escola onde estagiei, notei que se tratava 

de um excelente profissional com mais de 30 anos de experiência, e continuei então a focar- 

me e a pensar no meu propósito inicial - absorver o máximo de conhecimento possível para 

mais tarde me poder tornar um bom profissional. 

Obviamente que antes de começar a redigir este pequeno texto, pensei logo que uma das 

principais expectativas seria alcançar/obter a melhor nota possível, ter o meu diploma para 

ser o que quero - ser professor de Educação Física, porque não me vejo a fazer mais nada. 

Comecei o estágio com uma mentalidade muito firme, disse para mim mesmo que iria su-

perar todos os meus limites e conseguir cumprir tudo aquilo que me fosse pedido, pois sem 

trabalho não temos nada. Este estágio marca a fase final da nossa formação como futuros 

professores de Educação Física, e deve ser assumida com muita responsabilidade ética e 

profissional.  

Relativamente à participação na escola, estava determinado em participar e colaborar sem-

pre que possível, com todos os intervenientes do processo educativo, em qualquer tipo de 

atividade durante o período de aulas, e mesmo extra letivas.  

Para concluir, o meu principal objetivo era aprender e interagir o máximo de tempo possível 

no contexto escolar, estando para isso determinado em realizar todas as tarefas solicitadas, 

não para agradar aos professores, mas sim para incrementar experiência e conhecimento 

na minha formação profissional. 
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3- LUGAR ONDE TUDO ACONTECEU 

3.1- CHEGADA À ESCOLA-PANÓPLIA DE EMOÇÕES  

Após terminar o primeiro ano de MEEF na FADEUP, como já era esperado, o segundo ano 

incluía a unidade curricular do Estágio Profissional. Unicamente por questões geográficas, 

a minha opção para a concretização deste estágio foi a Escola Secundaria de Ermesinde 

(ESE). Esta escola é a sede do Agrupamento de Escolas de Ermesinde.  

No início do mês de setembro, do ano 2018, os estudantes que iriam estagiar na ESE teriam 

de se apresentar na secretaria da escola. Eu nunca tinha estado nesta escola, nem sequer 

sabia muito bem a sua localização, e estava à espera de tudo menos daquilo que realmente 

vi. Eu deparei-me com uma escola seminova, e digo seminova pois estava a ser remode-

lada, mas o trabalho da requalificação estava longe de estar terminado. Informaram-me que 

já há muito tempo que havia um projeto para a requalificação da escola, mas só em meados 

de Abril começaram as obras. Devido a isso, já o núcleo de estágio que esteve presente na 

ESE no ano letivo 2017/2018 não conseguiu lecionar no final do 3º período. 

A requalificação que está a ser realizada na ESE é bastante vantajosa para a comunidade 

escolar em alguns aspetos, mas não em todos.  A meu ver o mais importante destas obras 

relaciona-se com a sua dimensão, pois não estamos a falar de uma leve requalificação, 

onde apenas se pintam umas paredes para parecer novo, estamos a falar de uma remode-

lação total, a nível de portas, janelas, pavimentos entre outros. Como pudemos constatar, 

devido à dimensão deste projeto, seriam necessários vários meses para as obras termina-

rem. Segundo alguns responsáveis pelas obras elas deveriam estar finalizadas no dia 13 

de outubro de 2018, data a partir da qual poderíamos começar a lecionar EF. Durante esse 

tempo (setembro até 13 outubro), os núcleos da ESE foram, provisoriamente, para a EB 

2/3 António, uma escola que pertence ao Agrupamento de Escola de Ermesinde.  

Com o passar do tempo, e mantendo a esperança de começar realmente no dia 13 de 

outubro, em conversas com o Professor Eduardo chegamos à conclusão que não era pre-

visível começar na data que nos tinha sido prometida. Com esta situação, o nosso trabalho  

da EB 2/3 teria de ser prolongado até as obras acabarem. Relativamente ao trabalho reali-

zado na EB2/3, devido a esta situação, foi-nos proposta a aplicação de uma Unidade Di-

dática numa das turmas que estávamos a acompanhar. 
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Esta situação prolongou-se até ao final do primeiro período, o que impossibilitou a leciona-

ção das aulas nas nossas turmas residentes da ESE. Considero que fomos algo prejudica-

dos pelo facto de termos tido menos tempo de prática, e apenas 6 meses (2º período e 3º 

período) de contacto com a comunidade escolar. A escola é um local onde se trocam ex-

periências, onde todos os que aí participam vivem um pouco ou grande parte da sua vida. 

Por isso, é imprescindível que cada um se sinta parte integrante dela.  
Segundo  (ROCHER., 1989) escola deve ser abordada como um espaço de interação, qual-

quer organização é caracterizada pelas relações que se estabelecem entre os seus mem-

bros. É neste contexto que as relações interpessoais se vão aprofundando, as pessoas 

convivem, trocam experiências, e ao mesmo tempo desenvolvem perceções partilhadas e 

recíprocas. Essas relações dependem em grande parte da posição que cada um ocupa no 

universo hierarquizado da organização. Assim estruturadas, essas relações definem o sis-

tema de interaçãoes aí vivido. É neste aspeto que considero que fomos prejudicados, ape-

sar de estarmos na EB2/3, e realço a excelente receção e trabalho que o Professor 1 e 

Professora 2 nos proporcionaram. Embora fundamentais neste processo, com efeito não 

estávamos a realizar o trabalho nas nossas turmas residentes. O processo de socialização 

tem um papel importante na formação das crenças dos indivíduos e permite realizar uma 

introspeção de como os indivíduos aprendem a compreender e a cumprir as suas respon-

sabilidades sociais (Stroot & Williamson, 1993). 

Considero que não é um ano de estágio que me vai formar como Professor, sou apologista 

que devemos estar sempre em constante aprendizagem mesmo depois do processo de 

formação inicial estar terminado. Mas com o estágio reduzido para quase metade do tempo 

(em relação à escola onde fomos colocados oficialmente) perspetivava-se ser mais difícil 

estabelecer contacto com a comunidade escolar. Por outro lado, com esta situação viven-

ciamos alguns momentos que não poderiam ser vivenciados caso o estágio não tivesse 

este pequeno atraso no início das aulas. Por exemplo, nestes 4 meses tivemos de ter sem-

pre bem presente uma grande capacidade de adaptação, onde muitas vezes tivemos de 

improvisar algumas situações, face alguns imprevistos, e isto basicamente é o que acon-

tece muitas vezes no dia a dia de um Professor de EF. Estes 4 meses ensinaram-me so-

bretudo que para dar aulas devo ter sempre um plano A, B, C. 
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3.2- TODO O PERCURSO NUMA VISÃO DE AULA. 

Durante toda a realização da parte pratica do estágio, sempre associei todo o percurso que 

realizei com uma aula, ou melhor dizer com a estrutura de uma aula. Como todos sabemos, 

num plano de aula, a sua estruturação é dividida em 3 partes: parte inicial, parte fundamen-

tal e retorno á calma. Visto isto, eu considero que tal como a estrutura do plano de aula, o 

estágio que realizei também se encontra dividido em 3 partes (inicial, fundamental, retorno 

à calma). 

A parte inicial eu associo aos primeiros momentos que passei no Agrupamento de Escolas 

de Ermesinde, mais concretamente o primeiro período. Na aula, a parte inicial é responsá-

vel pelo aquecimento, assim como no estágio, considero que o primeiro período foi um 

“aquecimento”. Gostaria de voltar a realçar que o aquecimento é fundamental para a prática 

de exercício físico, assim como no nosso estágio está fase de “aquecimento” foi essencial. 

Apenas considero o primeiro período um “aquecimento” pois não estava sozinho a enfrentar 

uma turma, apesar dos vários obstáculos e imprevistos que se foram atravessando no meu 

caminho, eu nunca estive sozinho. O meu colega de estágio, Paulo Barbeitos foi fundamen-

tal neste primeiro impacto com a prática, assim como considero que ele também foi impor-

tante para ele neste momento. Durante todo o primeiro período apoiamo-nos um ao outro, 

e visto que estávamos sempre juntos durante o planeamento e lecionação, era muito mais 

fácil resolver qualquer tipo de problema. Este é o principal motivo por eu considerar o pri-

meiro período um aquecimento, pelo simples facto de estar sempre com o meu colega do 

núcleo de estágio, sentia-me então mais confiante e mais à vontade. 

Depois do aquecimento, segue então a parte fundamental. Para posicionar está segunda 

parte dita como fundamental, na estrutura de um plano de aulo, considero que está direta-

mente relacionada cm o segundo período. No segundo período, ao contrário do que acon-

teceu no primeiro (devido à requalificação das ESE), finalmente começamos a trabalhar de 

forma mais individualizada. Agora sim, começamos a tomar as nossas próprias decisões, 

e tínhamos carta branca dada pelo nosso Professor Cooperante. Claro que todas as deci-

sões que tomamos teriam de ser pensadas e sobretudo saber qual a intencionalidade da 

mesma. Resumindo, considero que o segundo período se pode associar á parte fundamen-

tal, sobretudo devido à autonomia, e responsabilidade que nos foi dada nesta fase, dei-

xamos de ser dois durante todo o processo e passei a ser só eu, claro que sempre que 

necessário o nosso núcleo unia-se para ajudar o colega a superar determinados problemas, 

mas na prática estávamos sozinhos face a face com os alunos. 
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Para concluir sobra apenas a última parte, dita como retorno à calma. Está parte relaciono 

com o 3º período, apesar de ser exatamente como o segundo período, no que diz respeito 

a autónimo, responsabilidade e tomadas de decisões. A principal diferença com o 2º perí-

odo, e a razão pela qual considero que se deva associar ao retorno à calma, é nada mais 

nada menos, do que a duração do período. O último período, tem a duração de pouco mais 

de um mês, é tão pouco tempo que só vai dar para lecionar duas U.D (Unidade Didática), 

com no máximo de 10 aulas cada U.D. Este é o principal motivo por eu considerar que o 3º 

período, assemelha-se ao retorno á calma, apesar de continuarmos a realizar muito traba-

lho dentro e fora do contexto escolar, simplesmente pela pouca duração deste período nem 

o vamos ver passar. 

Em suma, tal como referi anteriormente, eu mantenho este pensamento em que cada Pe-

ríodo, se possa associar aos 3 momentos do planeamento, claro que isto apenas pode ser 

neste estágio em particular, pois noutro estágio supostamente o primeiro período corres-

ponde á parte fundamental. Fico agora com uma serie de dúvidas relativamente ao início 

do meu estágio: Será que este início me prejudicou relativamente ao meu processo de 

formação, e eu penso que não? Será vantajoso começar com o “aquecimento” antes de 

passar para a face “fundamental”, ou apenas é perda de tempo? 

3.3- ESCOLA. 

Neste ponto, vamos ficar a conhecer um pouco melhor a escola que me acolheu. Trata-se 

de uma Escola Secundaria, com a sua localização em Ermesinde. Ermesinde é uma fre-

guesia portuguesa do concelho de Valongo, na região do Norte de Portugal. Pertence 

à Grande Área Metropolitana do Porto e encontra-se a 9 km a nordeste desta cidade. É a 

menor das quatro freguesias do concelho de Valongo com 7,65 km² (2013), com 38798 

habitantes (2011) 

A Escola Secundaria de Ermesinde é a sede do Agrupamento de Escolas de Ermesinde. O 

corpo docente de 2018-2019 é constituído por 211 professores, no qual 5 Educadores per-

tencem ao Pré-Escolar, 23 professores pertencem ao 1º. Ciclo Ensino Básico (CEB), e 

cerca de 183 professores pertencem ao 2º,3º CEB e Secundário. Nos agrupamentos exis-

tem cerca de 105 turmas em que 5 são do Pré-Escolar, 19 turmas do 1ºCEB, 16 turmas do 

2º CEB, 27 turmas do 3º CEB, 28 turmas do ensino secundário, 7 turmas profissionais, 2 

turmas do CEF e 1 turmas PPT. No agrupamento estão inscritos cerca de 2285 alunos, 
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onde 116 alunos pertencem ao ensino Pré-Escolar, 1367 alunos pertencem ao ensino re-

gular básico, 651 alunos pertencem ao Ensino Regular Secundário, 27 alunos pertencem 

ao CEF tipo II e III, e 124 alunos pertencem ao Ensino Profissional. 

A escola secundaria de Ermesinde tem apenas 65 turmas, 10 turmas pertencem ao 2ºCEB, 

onde 17 turmas pertencem ao 3ºCEB, 28 turmas pertencem ao ensino secundário, 7 turmas 

dos cursos profissionais, 2 turmas do CEF tipo II e uma turma de português para todos 

(PPT). 

Tal como podemos ver anteriormente pelo número de alunos inscritos, a ESE, é uma escola 

bastante prestigiada, apesar de nos últimos anos terem perdido bastantes alunos. Em con-

versa com alguns professores, descobrimos que a escola já acolheu o dobro dos alunos da 

atualidade.  

A nível de instalações, a escola devida á recente requalificação, fornece aos seus alunos, 

condições de excelência, apesar de pessoalmente opinar, que o espaço desportivo poderia 

proporcionar melhores condições. A nível desportivo, a escola apenas predispões de um 

pavilhão, e um campo exterior. No total, fornece 6 campos de basquetebol, 4 campos de 

voleibol, 2 campos de futsal, 2 campos de andebol e 1 de miniandebol, e 3 campos de 

badminton. A escola detém, uma caixa de areia (realização de saltos), e uma pista em torno 

do campo. Apesar de apenas conhecer a escola após a requalificação do espaço, segundo 

os professores e alunos da mesma, a requalificação não foi bem realizada em vários os 

aspetos. No que toca a Educação Física, com as obras, os balneários masculinos e femini-

nos foram bastante reduzidos. Conhecido a grande quantidade de alunos inscritos na es-

cola, estão sempre cerca de 5 turmas ao mesmo tempo a ter aula de Educação Física. 

Dado isto, se começarmos a juntar  todos os pontos, podemos ver que nem sempre a escola 

oferece boas condições, relativamente á disciplina de educação física. Balneários reduzi-

dos, e 5 turmas ao mesmo tempo, origina uma enorme confusão nos balneários, causando 

sempre cerca de 10-15 min de atraso por parte dos alunos. A nível de espaço de aula, no 

pavilhão dispomos sempre de 1/3 do pavilhão, o que para turmas com mais de 20 alunos, 

torna-se complicado para gerir o espaço de aula. O espaço exterior torna-se mais ade-

quado, pois detemos cerca de 1/2 do campo, permitindo assim uma maior facilidade no 

controlo e organização da aula. 

A escola tem ou deveria ter um papel fundamental na difusão do desporto, segundo (Mota, 

2002) a escola é uma das instituições com maiores responsabilidades na promoção e há-

bitos de atividade fica em crianças e adolescentes. A escola deve procurar promover o 

desporto, através da disciplina de educação física e outras atividades, que proporcionam 
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vivencias desportivas nos nossos alunos, de forma a promover a prática de atividade física 

dos alunos. 

Tanto a disciplina de educação Física como a escola devem ter um papel fundamental como 

promotores da atividade física. De acordo com Marques e Tavares (2002) a escola constitui 

um pilar básico na sociedade para a formação dos indivíduos. Eu considero que a nível 

desportivo existem dois pilares fundamentais na sociedade, sendo eles a Escola e a Edu-

cação Física. Diversos autores afirmam que a disciplina de Educação física tem um papel 

fundamental dado que pelas vivencias do desporto promove a transmissão de valores  

A disciplina de Educação Física é reconhecida como tendo um papel privilegiado e insubs-

tituível para a criação de pressupostos para a aquisição de um estilo de vida ativo. Assim, 

devemos educar os nossos alunos para que venham a ser adultos com hábitos de atividade 

física regular, e esse é um dos desafios que se coloca à disciplina de Educação Física 

(Matos & Graça, 1991). 

Depois de identificarmos os dois pilares fundamentais, temos de saber quais são os inter-

venientes em cada um destes pilares. O professor de Educação Física, a meu ver, tem de 

ser o principal mediador neste processo com o objetivo de incutir gosto pelo desporto nos 

alunos, pois cabe a ele ajudar as crianças e jovens a desenvolverem hábitos de atividade 

(Mota J. 1991). 

Se analisarmos em cada pilar quais os intervenientes presentes em cada um deles, pode-

mos ver que o Professor vai estar presente em ambos. No grande pilar composto pela Edu-

cação Física, o professor tem a sua posição como principal interveniente, e no segundo 

pilar, constituído pela Escola, considero que o professor deve estar em parceria com os 

elementos da direção da escola. A Escola consegue promover a atividade física nos alunos 

criando torneios, eventos desportivos, de maneira a envolver os alunos nesses eventos e 

transmitir os valores do desporto, da competição. Mas para que estes eventos aconteçam, 

o envolvimento dos professores de educação física é indispensável. Não sei muito bem 

como é o funcionamento nos outros Agrupamentos e/ou Escolas, mas na ESE esses even-

tos são organizados pelos professores de Educação Física na sua totalidade, o elemento 

da direção apenas tem um papel de aprovação ou desaprovação.  

Esta é uma realidade na qual fiquei a conhecer melhor depois de os núcleos de estágio da 

ESE organizarem os torneios Gira Vólei e Gira mais, onde os elementos (professores esta-

giários) organizaram tudo do início ao fim, e os membros da direção apenas tinham um 

papel de aprovar ou não. Eu compreendo que estas atividades já devem estar presentes 
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no plano de atividades, mas mesmo assim muitas vezes existem visitas de estudo no âm-

bito da disciplina de Educação Física ou mesmo outras disciplinas, propostas pelos profes-

sores, não compreendo o porquê de a escola não oferecer mais atividades para alem das 

propostas pelos docentes.  

Eu sou apologista que quanto mais atividades e vivencias os nossos alunos tiverem, melhor 

será a sua formação. 

 

3.4- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS- VANTAGEM OU DESVANTAGEM? 
 

A Escola Secundaria de Ermesinde é a escola Sede do Agrupamento de Escolas de Erme-

sinde. Durante todo o primeiro período, devido à situação da ESE e como já foi explicado 

anteriormente neste relatório, eu e os meus colegas de estágio estivemos a lecionar na 

EB2/3. Esta escola faz parte do agrupamento de Escolas de Ermesinde, e decidi abordar 

este tema essencialmente devido às conversas que fui ouvindo durante a minha atuação. 

Alguns professores e funcionários, durante algumas conversas, expressaram a sua opinião 

relativamente ao Agrupamento de Escolas de Ermesinde, muitas vezes demonstrando as 

vantagens e desvantagens de ser uma Escola Agrupada.  

Para começarmos a compreender um pouco melhor este tema temos de saber o que é uma 

escola agrupada. Um Agrupamento de escolas é constituído por um conjunto de escolas 

que se agruparam devido a questões geográficas, partilham um conjunto de valores 

(Giordani, 2008). As escolas de um agrupamento estarão localizadas razoavelmente próxi-

mas umas das outras para partilha de recursos humanos, físicos e materiais e de melhoria 

educacional e administrativa. Dentro do Agrupamento existe uma escola núcleo ou sede, 

geralmente numa localização central, e é responsável pelas atividades das escolas envol-

vidas. 

Segundo Shaeffer & Abracia (1994) as cinco principais lógicas na criação de agrupamentos 

de escolas são: a geral (aumento da eficiência da gestão educacional, partilha de recursos, 

maior colaboração e eficácia no fluxo da comunicação entre as escolas, maior acompanha-

mento e supervisão da qualidade educativa de cada escola); a económica (racionalização 

de recursos locais, como instalações, equipamentos, materiais pedagógicos, docentes es-

pecializados, colocando maior responsabilidade em níveis mais baixos do sistema); a pe-

dagógica (partilha de experiencias que podem ajudar a melhorar a qualidade e o conheci-

mento especializado dos docentes, aposta clara na inovação e no apoio ao desempenho 

escolar, programas curriculares e ofertas educativas, melhoria de condições na integração 
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de diferentes níveis e ciclos de ensino, dinâmicas e especificidades, desde o jardim de 

infância até ao ensino secundário e de diferentes tipos de educação formal e não formal); 

a administrativa (planeamento descentralizado e decisões mais informadas em relação às 

necessidades e aos problemas locais, orientado para a ação, tomada de decisão e de res-

ponsabilização local e com menor controle burocrático); o raciocínio focado na comunidade 

(partilha e a participação dos pais nas atividades e dinâmicas da escola, facilitando a parti-

cipação dos professores na vida da comunidade). 

Alguns autores consideram que deve existir partilha entre as escolas do agrupamento (e.g. 

Bray, 1987) no sentido de proporcionar equidade social, na medida em que incentivam as 

escolas melhor equipadas a partilharem recursos com outras. Mas uma questão deve ser 

colocada. Será que é isto que acontece na realidade? O mesmo autor alerta para o perigo 

constante dos recursos existentes, serem meramente acumulados nas escolas-núcleo ou 

sede, levando assim a um aumento das desigualdades, em vez de reduzi-las. Está é a 

versão mais aproximada da realidade a meu ver, segundo alguns testemunhos de pessoal 

docente e não docente da EB2/3 parece que a esta escola não obteve qualquer vantagem 

do agrupamento, bem pelo contrário. Infelizmente esta é a versão mais presente na nossa 

sociedade, segundo alguns elementos da EB2/3 antes de se tornarem uma escola agru-

pada tinham mais condições, essencialmente a nível de materiais, isto porque o foco ficou 

essencialmente a escola-núcleo ou sede. 

3.5- A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA À EDUCAÇÃO FÍSICA. 

Durante todo o tempo da requalificação da ESE, a totalidade dos alunos da Escola não 

tiveram aulas de Educação Física. Uma das minhas primeiras questões face a esta situação 

foi: “Será que a direção da ESE tentou encontrar uma solução para este tempo de inativi-

dade física?” Eu não conseguia responder com 100% de certeza a esta questão, pois ape-

nas estava na escola desde o mês de setembro, e as obras já se tinham iniciado em abril. 

Mas sei que desde o mês de setembro até ao final das obras não foram encontradas solu-

ções para este “problema”. Um dos principais problemas da Educação Física é a sua Legi-

timação no currículo escolar, e muitas vezes associamos este pensamento apenas por 

parte da sociedade, ou seja, acreditamos que este problema apenas está relacionado com 

a visão que a sociedade tem sobre a Educação Física. Com esta situação, podemos ver 

que o problema da legitimação da Educação Física, não está apenas nos olhos da socie-

dade, mas sim no interior da escola. 
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Durante estes 4 meses, os alunos continuaram sem aulas de Educação Física. Tal como já 

expliquei anteriormente os alunos não tinham aulas de Educação Física há mais de seis 

meses, o que deveria despertar atenção da comunidade escolar para tentar solucionar este 

problema o mais rápido possível. Com efeito, o relacionamento interpessoal no ambiente 

de trabalho é complexo, pois relaciona o autoconhecimento, empatia, autoestima, ética e 

principalmente a comunicação (Tolfo & Piccinini, 2007).  

Apesar do meu pouco tempo de prática na ESE, não pude deixar de notar que existe uma 

relação muito complicada entre os professores de educação física e os de outras discipli-

nas, claro que não se aplica a todos os docentes. Sinto que existe um pequeno desprezo 

por parte dos outros professores, não em relação aos professores de educação física, mas 

sim em relação à disciplina em si. Com isto já estamos a falar de um problema de legitima-

ção, mas vou falar desta temática numa fase mais avançada deste relatório. 

 

3.6- DOCENTES- CONDUTORES DO ENSINO. 
 

Este é, para mim, um dos pontos mais importantes deste relatório. De acordo com Carlos 

Marcelo (Marcelo, 2009) a profissão docente é uma “profissão do conhecimento”, sendo 

que são o conhecimento e o saber que legitimam tal profissão. O trabalho docente é base-

ado no “compromisso em transformar esse conhecimento em aprendizagens relevantes 

para os alunos”. Com efeito, a função docente se caracteriza pela ação de ensinar sendo 

que o conceito de ensinar não é definido de modo simples e fácil, pois há diferença entre 

“professar um saber” e fazer os outros aprenderem alguma coisa (Roldão, 2007). 

Eu considero esta profissão uma das mais importantes no seio da nossa sociedade, pois 

estamos a formar a futura sociedade. A educação tem como principal objetivo preparar o 

individuo para o futuro, mas cada vez mais esta preparação não se pode apenas focar na 

aquisição e reprodução do conhecimento. Hoje em dia, a sociedade não precisa de um 

professor que apenas se limita em transmitir o conhecimento, mas cada vez mais é neces-

sário um professor que produza o conhecimento em sintonia com o aluno. Para tal torna-

se necessário o professor conhecer a matéria de ensino, conhecer o aluno, mas acima de 

tudo o aluno deve ter vontade e motivação para aprender, caso contrário o processo de 

ensino aprendizagem não vai ocorrer. Vivemos numa sociedade que exige cada vez mais, 

cidadãos que saibam pensar, questionar, duvidar, e não apenas aceitar as coisas como 

elas são. Cada vez mais o professor tem a função de criar alunos produtores e não repro-

dutores. Paulo Freire afirmava (Freire, 1996), “quando entro em uma sala de aula devo 
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estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 

inibições, um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a ele ensinar e 

não a de transferir conhecimento” (1996, p. 52). 

Ensinar bem atualmente não é transmitir o conhecimento, não é “pegar no conhecimento” 

e transmitir ao aluno, mas sim fazer com que o aluno vá ao encontro do conhecimento, “Isto 

significa tornar o aprendiz um aventureiro na seara do conhecimento, um curioso insaciável, 

um rebelde, que não se conforma com as respostas, mas, antes, questiona, busca pergun-

tas, instiga a dúvida” (Bastos, 2008). 

Isto dá para ver por exemplo com os modelos, que cada vez mais estão centrados nos 

alunos. O professor hoje em dia é o condutor do conhecimento, e se transferirmos esta 

imagem para o mundo automóvel, o professor é o condutor, mas o aluno é a gasolina, 

ambos são necessários, mas sem o aluno não vão conseguir chegar ao destino final, que 

é o conhecimento.  

Por estes argumentos anteriormente explícitos, eu considero a profissão de Professor uma 

das mais importantes para a sociedade, pelo simples facto de termos um papel fundamental 

na formação e transmissão de valores para a próxima geração, a próxima sociedade. Os 

nossos alunos de hoje serão os professores, os médicos, os políticos, os engenheiros de 

amanhã, e mais nenhuma profissão tem oportunidade e o trabalho de contribuir na forma-

ção de bons cidadãos. 

O pior nesta profissão é que não vemos diretamente o resultado do nosso trabalho, deve 

ser sem duvida a parte mais ingrata da profissão, pois os nossos resultados não aparecem 

diretamente, como por exemplo um medico que cura uma doente, pode demorar messes 

ou anos, mas assim que ele conseguir curar o doente vai ter conhecimento, nós não. A 

maior parte dos nossos alunos quando sair da escola nunca mais os vemos, e não conse-

guimos perceber se realmente conseguimos “criar” uma pessoa produtora e não reprodu-

tora. 

3.7- FUNCIONÁRIOS- CONTRIBUTO NO PROCESSO EDUCATIVO. 
 

Optei  por dedicar neste meu relatório um pequeno capítulo sobre os funcionários que estão 

presentes nas escolas, pois considero que deveriam ter um papel mais ativo na formação 

dos nossos alunos, aumentando assim o seu contributo no processo educativo. 

Na maioria das escolas Portuguesas, para não dizer em todas, os funcionários são vistos 

pelos Docentes, Alunos e Elementos da direção como meros funcionários, com tarefas im-

portantes para um bom funcionamento da escola, mas não passa disso. Na ESE, cada 
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funcionário tem um bloco onde deverá realizar o seu trabalho, e é sempre no mesmo bloco. 

Dado que passo a totalidade do meu tempo na escola, e principalmente no pavilhão, co-

nheço melhor os funcionários que ficaram colocados no pavilhão desportivo. Neste caso a 

ESE, tem 3 funcionários, mas apenas está presente um funcionário de cada vez no pavi-

lhão, acredito que tenham horários rotativos. Pretendo, nesta pequena abordagem, dar a 

conhecer as funções e responsabilidades que cada funcionário tem. Pelo que constatei no 

meu tempo de estágio, os funcionários da ESE, que estavam no pavilhão, não tinham gran-

des responsabilidades. As funções eram muito elementares, baseadas em abrir e fechar o 

pavilhão e limpar o mesmo. Atenção, não estou de todo a dizer que estas funções são 

inúteis para a comunidade escolar, pelo contrário, sem funcionários não há escola, assim 

como sem alunos não há escola e sem professor também não há escola, todos os elemen-

tos são fundamentais para que a escola exista. Com tudo, considero que os funcionários 

poderiam ter um papel mais ativo no contributo do processo educativo, aumentando assim 

a responsabilidade dos mesmos, e promovendo um melhor processo de formação para os 

nossos alunos. 

Se compararmos o tempo que nós professores passamos com os nossos alunos, em com-

paração com o tempo que os funcionários passam, certamente os funcionários tem muito 

mais contacto com os alunos. Para termos uma pequena noção, eu apenas passo 150 min 

por semana com os meus alunos, tenho a certeza de que uma grande parte dos funcioná-

rios da ESE, passa mais tempo com os meus alunos, todos os intervalos, pausa na hora de 

almoço. Outro aspeto que é importante referir é com a mudança de professores, os alunos 

no 5º ano por exemplo, podem ter um professor na disciplina de Educação Física, e depois 

no 6º ano mudar de professor. Isto não acontece com os funcionários, na ESE, os 

alunos que efetuarem a sua escolaridade normal, entram no 5º ano e apenas saem no 12º 

ano, passam 6 anos na escola, sempre a contactar com os mesmos funcionários dos dife-

rentes blocos. 

A outra vertente desta questão, é o comportamento do aluno face ao professor e face ao 

funcionário. Claro que isto não se aplica à totalidade dos alunos, mas uma grande maioria 

dos alunos, por questões de hierarquia e respeito, não demonstra ao professor a sua ver-

dadeira personalidade, o que parece não acontecer se for com os funcionários. Se anali-

sarmos quando é que os funcionários estabelecem contacto com os alunos, vamos concluir 

que é sempre em momentos fora da aula, recreio, pausa na hora de almoço, e nestes mo-

mentos geralmente os alunos estão em pequenos, médios ou grandes grupos, e é nesses 
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momentos que cada um liberta a sua personalidade, apesar dos funcionários nem sempre 

estabelecerem contacto direto com os alunos. 

Todos estes pequenos pormenores levam-me a acreditar que os funcionários conhecem 

uma faceta dos alunos que nós professores não conhecemos, e dado isto considero que 

se deveria atribuir um papel mais ativo no processo de formação dos nossos alunos a estes 

elementos da comunidade educativa.  

Atentemos, por exemplo, à presença destes elementos nos principais órgãos de gestão de 

uma escola. O conselho geral é um órgão de direção estratégia, e a sua principal respon-

sabilidade é a definição das linhas orientadoras da atividade escolar, assegurando a parti-

cipação e representação da comunidade educativa. Cada escola ou agrupamento define o 

número de elementos, nos termos do regulamento interno, devendo ser um número ímpar 

não superior a 21 elementos. Dentro desses elementos, existem representantes do pessoal 

docente e não docente, dos pais e encarregados de educação dos alunos, do município e 

da comunidade local. O Conselho geral reúne uma vez por trimestre, ou sempre que solici-

tado pelo respetivo presidente, e ao contrário do que acontece com o conselho pedagógico, 

as reuniões devem ser marcadas de maneira que possibilite a presença de todos os seus 

membros.  

O conselho pedagógico é um órgão de coordenação e supervisão pedagógica, e a sua 

composição é definida pela escola ou agrupamento, nos termos do regulamento, não po-

dendo ultrapassar os 17 membros, conta com a participação dos coordenadores dos de-

partamentos, com a participação das demais estruturas de coordenação e supervisão pe-

dagógica, representantes do pessoal docente do conselho geral, não podem ser membros  

do conselho pedagógico e o diretor torna-se presidente do conselho pedagógico por ine-

rência. Nestes dois parágrafos, optei por falar um bocado destes dois conselhos, pois existe 

uma particularidade, que eu achei interessante e posso até adiantar o meu pensamento e 

dizer que não concordo. O conselho pedagógico reúne-se uma vez por mês, ou sempre 

que convocado pelo presidente, mas os representantes do pessoal não docente, dos pais 

e encarregados de educação e dos alunos, apenas podem participar quando solicitado pelo 

presidente, mas não tem direito a voto.  

Tal como referi anteriormente, e visto que este capítulo trata a questão: contributo dos fun-

cionários no processo educativo, vou me focar apenas no ponto em que os representantes 

do pessoal não docente apenas participam nas reuniões do conselho pedagógico a pedido 

do presidente. Já referi inúmeras vezes neste texto que os funcionários devem ter um papel 

mais ativo no processo educativo, mas dado a situação apresentada anteriormente fico com 
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a sensação de que o ministério da educação e as escolas não pensam da mesma maneira.  

Dado todos os argumentos que apresentei no inicio deste capitulo, considero que não faz 

o menor sentido o representante do pessoal não docente não estar presente nas reuniões 

do conselho pedagógico. Volto a repetir que é fundamental envolver os funcionários no 

processo educativo, eles conhecem uma faceta diferente dos nossos alunos, e assim como 

os outros representantes deveriam participar nas reuniões do conselho pedagógico e ter 

direito a voto. Esse é outro aspeto que considero inútil, para quê convidar os representantes 

se não têm direito a voto? Porque é que os representantes do pessoal não docente partici-

pam nas reuniões do conselho geral, mas não participam nas reuniões do conselho peda-

gógico? Para mim não faz o menor sentido, e acredito que essa situação vai mudar, porque 

trata-se da evolução e enriquecimento do processo educativo.  

Eu gostaria de finalizar este tópico, com a partilha de um pequeno momento que vivenciei 

na EB2/3. Durante os ensaios para a realização de uma atuação com professores, funcio-

nários, alunos e pais, na festa de S. Martinho, alguns professores estavam a comentar o 

facto de uma determinada aluna, que tem reputação de ser excelente, com ótimas notas e 

muito respeitosa, estar a ficar mais rebelde no que toca o respeito pelo próximo, e as suas 

notas terem baixado muito de um período para outro.Com isto os professores estavam a 

pensar convocar os pais para conseguir compreender melhor o porquê daquela situação. 

Nesse momento, uma funcionará que estava a ouvir a conversa interveio, e explicou aos 

professores o motivo dessa situação. Não vou expor aqui a situação por questões de con-

fidencialidade, mas resumindo a funcionária num intervalo em que viu que a aluna não 

estava muito bem decidiu ir ter com ela, e a aluna conversou e desabafou com a funcionaria 

sobre os problemas que vivia. Isto prova que muitas vezes os professores não convivem o 

suficiente com os alunos, para detetar e compreender o motivo de determinados problemas 

ou mesmo determinadas reações causadas pelos alunos.  
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3.8- ALUNOS- CENTRO DO PROCESSO. 
 

Cada vez mais os processos de ensino aprendizagem estão centrados nos alunos, desde 

os modelos de ensino até as próprias mentalidades e crenças dos professores, isto claro 

devido à sua formação inicial. Cada vez mais na formação as matérias e modelos estão 

muito centrados no aluno como uma peça central de todo o processo. Dado isto os Profes-

sores de hoje em dia, apresentam comportamentos, e mesmo crenças, totalmente diferen-

tes, pelo que a pedagogia de hoje em dia é diferente da pedagogia de há cerca de 20, 30 

anos. Em conversa com o Professor Cooperante, muitas vezes durante a partilha de alguns 

momentos da sua carreira, apercebo-me que antes o professor era o centro de todo o pro-

cesso, e tudo que acontecia na aula era controlado pelo professor.  Segundo Veiga (Veiga, 

2006) o professor não pode mais ser aquele que tem uma didática definida com papel de 

apenas ensinar o conteúdo, ele deve assumir seu papel de mentor e facilitador, deve prio-

rizar e intermediar o acesso do aluno à informação. Com isso, as suas técnicas devem ser 

aprimoradas constantemente e seus métodos e metodologias de ensino, consequente-

mente, devem atender às necessidades que vão surgindo. Sem liberdade, o sujeito se sente 

bloqueado, tendo dificuldade de desenvolver a criatividade (Justo, 2001). Para tanto, dizer 

que o aluno é responsável pela sua aprendizagem não significa a liberdade para escolher 

os conteúdos programados, mas relaciona-se com a forma de os abordar, interpretá-los, 

refletir e colocar novo conhecimento em prática e conseguir modificar o meio de onde está 

inserido. 

O mundo da educação vivenciou então uma passagem do professor para o aluno, onde 

este último se torna o cultivador do seu próprio conhecimento. O aluno deve ser ativo, não 

passivo, ela ou ele tem que aprender a interpretar, a negociar significados; tem que apren-

der a ser criticado e aceitar a critica. Receber acriticamente a narrativa do “bom professor” 

não leva a uma aprendizagem significativa crítica, a uma aprendizagem relevante, de longa 

duração; não leva ao aprender a aprender (Moreira, 2010). 

Existem algumas teorias que estudam e debatem esta centralidade dos alunos, tal como a 

teoria de Carl Rogers, onde a aprendizagem centrada no aluno aplicada na educação que 

designou aprendizagem centrada na pessoa, referido para conceitualizar de maneira espe-

cifica a relação com outras pessoas (Capelo, 2000). Segundo Carl Rogers (Rogers, 1977) 

o docente apenas disponibilizará os recursos necessários para o desenvolvimento do co-

nhecimento do aluno, no sentido literal de facilitar acesso ao material, e o aluno ganhará 
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autonomia para esmiuçar livremente o conteúdo. Já em 1977 se preocupavam em centra-

lizar o processo de ensino aprendizagem, mas consoante as conversas que vou escutando 

de alguns professores com mais anos de carreiras (30 ou mais anos), não transmitem a 

mesma opinião, muitos deles apoiam e reconhecem que a maior parte das metodologias 

centradas nos alunos é muito eficaz.Com isto fico bastante confuso, por um lado a literatura, 

a faculdade diz que os modelos centralizados nos alunos são um caminho mais benéfico 

para a aprendizagem e crescimento do aluno, por outro lado,  diversos professores com 

muitos anos de carreira com quem tenho conversado, afirmam que muitas vezes a única 

solução é ver o professor como uma figura suprema na educação. 

Com isto, eu considero que o centro do processo educativo deveria ser a relação existente 

entre o professor e o aluno. Segundo Boutin (Boutin, 2017) a relação professor-aluno as-

sume diversas formas: ela pode se reduzir ao aspeto pedagógico e se caracterizar por uma 

atitude distante ou, ao contrário, enfatizar quase exclusivamente a dimensão afetiva ou 

emocional.  

A escolha que o professor fará entre esses dois modos de funcionamento terá́, evidente-

mente, uma influência importante sobre o processo de aprendizagem do aluno e sobre o 

comportamento deste. Em suma, a relação professor-aluno possui duas grandes dimen-

sões: primeiro, uma dimensão pedagógica, que nós poderíamos também qualificar como 

“cognitiva”, visto que aludem a atividades de aprendizagem e de ensino. Em seguida, uma 

dimensão socio afetiva ou relacional incluindo, entre outros, as atitudes e os comportamen-

tos tanto do professor quanto do aluno. Pessoalmente, passei por estas duas dimensões, 

numa fase inicial quis manter uma relação estratificada de professor aluno com a minha 

turma, e apenas no final do segundo período comecei a passar de uma dimensão pedagó-

gica para uma visão afetiva. Estava com bastante receio em evoluir para esta dimensão 

mais afetiva, pois tinha receio de perder a credibilidade de professor, e passar a ser um 

amigo dos meus alunos de tal forma em que durante as aulas não me iriam respeitar mais. 

Na realidade isso não aconteceu, felizmente, eu e a minha turma temos uma relação mais 

afetiva, marcamos alguns jogos de futebol fora da escola, jantares, e entre outros, sempre 

que possível passamos momentos desportivos ou não, fora ou dentro da escola. 

Tudo começou através da rede social Instagram, e alguns alunos enviaram-me um pedido 

de amizade. Em conversa com outros professores estagiários, rapidamente percebi que 

nem todos querem ter a mesma relação com os seus alunos. Todos os estagiários, ou a 

grande maioria deles, recebeu igualmente pedidos dos seus alunos nas redes sociais, mas 

nem todos aceitaram, alguns queriam manter uma relação bem estratificada, mas eu não. 
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Decidi então aceitar todos os pedidos, tanto da minha turma como da turma do Paulo, turma 

essa que tenho bastante apreço pela totalidade dos seus alunos. Com isto, fiquei muito 

mais próximo dos meus alunos e dos alunos do Paulo, e a partir daí criamos um grupo, 

onde combinávamos jogos de futebol com a minha turma e alguns elementos da turma do 

meu colega de estágio, comentávamos alguns eventos desportivos, maioritariamente fute-

bol como é obvio, resumindo fiquei a conhecer muito melhor as diferentes pessoas da mi-

nha turma. A nossa relação professor-aluno passou a ser mais afetiva, sinto que eles olham 

para a minha imagem como a imagem do professor amigo, que estará disponível mesmo 

que não seja na escola, nos bons e maus momentos, e isso é o que quero ser na minha 

atuação futura. 
 
 

  3.9- LEGITIMAÇÃO DA EDUCAÇÃO FISICA   
 

Muitas vezes, fico com a sensação de que a sociedade pensa que a Educação Física é 

inútil, ou apenas está no currículo escolar para ocupar os alunos. Na maior parte das vezes, 

esta ideia provém das pessoas que nunca estão contentes com a vida e são muito inocen-

tes, e quando é este o caso eu não me preocupo. Eu apenas começo realmente a ficar 

preocupado quando vejo docentes de outras disciplinas com o este mesmo pensamento. 

Eu e os meus colegas de estágio, com a situação caricata que vivenciamos no 1º período, 

presenciamos vários momentos, conversas e situações, onde docentes e mesmo elemen-

tos importantes da comunidade escolar desprezavam o valor da Educação Física, colo-

cando em causa a sua legitimação. 

A Educação Física é uma das raras disciplinas presentes em todo o nosso percurso escolar 

obrigatório. Num levantamento a nível mundial sobre estado e estatuto da Educação Física 

em mais de 90% dos países consultados, ela estava inscrita no currículo obrigatório. Na 

Europa essa taxa atinge os 100% dos países, em Portugal, atualmente, a Educação Física 

figura como área curricular obrigatória ao longo de todos os anos da escolaridade básica e 

secundaria (Hardam & Marshall, 2000). Apenas com estes dados a Educação física deveria 

ser considerada uma disciplina fundamental aos olhos da sociedade, infelizmente tal não 

acontece. A Educação física está numa posição bastante complicada, pois por um lado 

todos sabem que é importante, mas por outro lado não é devidamente valorizada. Conforme 

afirmava Catherine Ennis (Ennis, 2006), a educação física é vista como uma área de alta 

necessidade, mas de baixa exigência. Após ler esta afirmação, comecei a pensar que o 



 

24 

 

centro do problema somos nós, nós futuros professores de educação física, nós professo-

res de Educação física, nós elementos dos ministérios da educação, nós todo o pessoal 

envolvido no sistema nacional de educação. Nós não atribuímos exigência suficiente a esta 

disciplina, eu não conheço realmente nenhum caso de um aluno que tenha ficado retido à 

disciplina de Educação física. E se reprovar nesta disciplina, o que acontece? Eu vou ser 

professor de educação física e não sei responder a estas questões.  

Outro aspeto que, infelizmente, só prejudica a afirmação da legitimação desta disciplina foi 

o facto que ter sido excluída do cálculo para a nota final de acesso ao ensino superior, 

apesar de, entretanto já ter sido revertida esta situação. Na altura para o presidente da 

CONFAD, esta era uma medida extremamente positiva por ir retirar stresse necessário aos 

meninos (Batista, 2012). O que eu acho mais engraçado não são as palavras do Presidente, 

mas sim o facto da disciplina efetivamente deixar de ser valorizada, devido a argumentos 

como estes. Torna-se imprescindível compreender melhor o que é realmente o stress, de 

acordo com (Novaes, 2000) é a combinação de sensações físicas, mentais e emocionais 

que resultam de variados estímulos de preocupações, medos, ansiedade, pressões psico-

lógicas e fadiga física e/ou mental. (Niemman, 1999) diz que existe dois tipos de stress: o 

eustress (o bom) e o disstress (o ruim), o stress bom parece motivar e inspirar, ajudando o 

individuo a tomar decisões rápidas, já o stress ruim pode ser agudo (muito intenso, mas 

desaparece rapidamente) ou cronico (não com tanta intensidade, mas permanece por lon-

gos períodos de tempo). Após ficarmos a conhecer melhor o que é o stress, acho importante 

saber o que podemos fazer para atenuar os níveis de stress. Segundo (Clow & 

Hucklebridge, 2001) as atividades físicas contribuem tanto na redução do stress, como na 

melhoria da imunidade orgânica. (Bell & S.E, 2001) constataram em suas pesquisas, os 

benefícios cardiovasculares oriundos das atividades físicas e psicofísicas como meditação 

e relaxamento. Resumindo, a atividade física promove relaxamento no organismo humano, 

dado isto coloco então apenas mais uma questão: É ou não importante esta disciplina e 

seus conteúdos no controlo do stresse a que alunos atualmente são sujeitos na escola? De 

qualquer modo convém sempre relembrar que esta disciplina assume a legitimação no cur-

rículo pelo seu valor educativo do desporto, seu conteúdo.  

Mutas vezes os alunos perguntam sobre o porquê de eu amar o desporto, pois faço questão 

de lhes transmitir a minha paixão pelo deporto. A minha resposta é sempre a mesma, e 

tento demonstrar quanto o desporto é uma pedra preciosa da nossa vida, se compreender-

mos o desporto em todos as suas vertentes e valores, compreendemos a vida. A meu ver 
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o desporto é exatamente como a vida, se analisarmos com mais pormenor, tanto no des-

porto como na vida, existem valores que são fundamentais para a nossa sociedade, como 

a responsabilidade, esprito de equipa, respeito, dedicação, superação, tolerância, espírito 

de equipa, humanismo... Todos estes valores enunciados anteriormente, estão presentes 

em qualquer evento desportivo, seja a nível profissional ou lazer, e os mesmos estão pre-

sentes no nosso quotidiano, tornando-se assim importante adquiri-los para que possamos 

socializar de forma correta. O desporto assemelha-se muito à vida de um ser humano, não 

apenas em referência a estas questões dos valores, mas sim no que acontece no jogo. Se 

analisarmos um jogo de futebol por exemplo, eu considero o apito inicial como o nosso 

nascimento, onde em ambos os casos, tudo que vai acontecer de aí em diante é imprevisí-

vel, no jogo costuma-se dizer que a bola é redonda, sendo sempre impossível prever o 

resultado com total certeza, e na nossa vida a partir dos nossos primeiros minutos de vida 

ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. No jogo podemos estar a ganhar por 1-0 du-

rante a maior parte do tempo e de repente sofrer dois golos, e na vida tanto podemos estar 

bem como de repente tudo pode correr mal, ou vice-versa. Eu considero o desporto uma 

vida dentro da vida, e como a Educação física utiliza o desporto como meio de formação, 

considero que a educação física tem um papel fundamental na preparação dos nossos alu-

nos para a vida. 

Com isto, devemos valorizar mais a educação física, e não transmitir falsos ideais acerca 

da disciplina, que é, sem dúvida, a mais importante disciplina inscrita no currículo, sendo a 

única disciplina que trata da pessoa de forma integral, provocando emoções, proporcio-

nando modificações corporais, enriquecendo conhecimentos e habilidades, e educando 

para os valores.  
 

3.9.1- DESPORTO COMO MEIO DE ENSINO?   
 

A verdadeira função da educação física não é ensinar os nossos alunos a rematar uma bola 

de futebol, realizar um Lob em badminton, realizar um passe em voleibol, é muito para além 

destes aspetos. Tal como referi anteriormente, os meus alunos de hoje vão ser os futuros 

médicos, engenheiros, advogados, agora eu questiono-me, será que é importante um me-

dico, um advogado ou uma outra profissão que não seja desportista, saber realizar um 

remate ou um passe duma modalidade desportiva? A Disciplina de Educação física utiliza 

o desporto como meio de ensino, mas o desporto não é um fim em si mesmo.  Segundo o 

(Escorcio) Mestre em Gestão do Desporto e Professor do Enino Secundário da Madeira, 
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num pequeno texto escrito por ele, afirma “há muitos anos, defendo a morte da Educação 

Física e o nascimento da área curricular denominada por Educação Desportiva”. Os Pro-

fessores utilizam o Desporto para educar os nossos alunos, não queremos criar atletas de 

excelência, mas sim Humanos de excelência.  

A sociedade e os seus elementos frequentemente relacionam a disciplina de Educação 

física, à área onde se aprende a jogar as modalidades, e também uma área que visa me-

lhorar a saúde dos seus praticantes. Para (Ghiraldelli, 1992) a Educação Física, em todas 

as suas tendências, é encarada como uma atividade capaz de assegurar a aquisição e a 

manutenção do status de saúde individual. De acordo com (Goodwin, 1993)  a saúde e a 

Educação Física apesar dos seus campos distintos, relacionam-se em muitos caminhos.  

Com isto cada vez mais existe uma pressão, exercida pela sociedade, sobre o papel da 

Educação física relativamente às questões da saúde. Sinceramente, como futuro professor 

de Educação Física consigo compreender perfeitamente o motivo desta pressão. Se hoje 

formos para a rua e questionarmos as pessoas quais as 3 coisas mais importante da vida, 

a maior parte irá responder: dinheiro, a família/amigos e a saúde. Presentemente a palavra 

saúde está diretamente relacionada à palavra desporto, e a Educação Física está direta-

mente relacionada com o desporto.  Então se na televisão, nos jornais e até o nosso medico 

diz que devemos praticar desporto porque faz bem à saúde, e na educação física se faz 

desporto, quer dizer que a educação física faz bem à saúde!! Este é o pensamento de 

várias pessoas, já tive familiares meus que me disseram algo do género, cabe então aos 

professores explicar qual a verdadeira função da educação física. A maior parte dos ele-

mentos da nossa sociedade, não sabe realmente qual o papel da educação física, e por 

isso relacionam a educação física à saúde. A educação física não é diretamente responsá-

vel pela saúde, devido a várias questões, mas essencialmente falta de tempo. Com apenas 

duas aulas por semana, não é suficiente para promover impactos significativos nos níveis 

de saúde dos nossos alunos. A Educação física indiretamente é responsável pela saúde, 

no sentido em que nós, como professores, durante as aulas devemos conseguir motivar os 

alunos a praticar desporto dentro e fora da escola. Se os nossos alunos experimentarem 

uma modalidade na aula de Educação física e se gostarem, muito provavelmente vão que-

rer procurar voltar a praticar essa mesma modalidade fora da escola, e esta é a função do 

professor, conseguir vender o gosto pela pratica desportiva, se nós como professores con-

seguimos demonstrar o porquê de gostarmos tanto do desporto, certamente vamos arrastar 

os nossos alunos para este gosto. 
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Nem todos os exercícios podem desencadear melhoria no status de saúde dos indivíduos 

(Mota, 1992), e apesar  de se observar um elevado numero de praticantes, constata-se que 

não há preocupação com a qualidade dessa pratica, uma vez que não se segue um pro-

grama adequado e individualizado (Nahas & Storch, 1992). Aqui é que o professor tem um 

papel fundamental, deve informar os seus alunos para que possam praticar exercício físico 

de forma autónoma, e sobretudo de forma correta e consciente. O professor deve dar a 

conhecer aos seus alunos que não é apenas uma questão de praticar desporto, para adquiri 

o status de saúde.  O desporto é o meio como nos transmitimos esta informações, através 

de emoções, regras, valores e crenças. 

 
3.9.2- MEIOS E MATERIAIS 

 

“Ouço e esqueço, vejo e recordo, faço e compreendo. Nós retemos cerca de 10% do que 

lemos, 20% do que ouvimos,30% do que vemos, 50% do que lemos e ouvimos,70% do que 

nós próprios dizemos, e 90% do que nós próprios fazemos.” (frase retirada de um Poster).  

O material didático é “todo e qualquer acessório usado pelo professor para realizar a apren-

dizagem” (Bezerra, 1962), podendo definir-se material didático como um recurso a ser uti-

lizado num processo que combina aprendizagem e formação (Mansutti, 1993). 

Na nossa disciplina, a utilização de material torna-se indispensável, parecendo o termo 

mais adequado o de material manipulável como sendo objetos ou coisas que o aluno é 

capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar (Serrazina, Santana, & Oliveira, 1996). Dado 

isto todos os objetos utilizados nas aulas de educação física são objetos manipuláveis.  

Mas porque será assim tão importante a utilização de objetos no ensino? 

Segundo diversos autores (e.g. Costoldi & Polinarski, 2009; Souza, 2007) quando um pro-

fessor utiliza diferentes tipos de recursos didáticos ele não só ́faz com que sua aula se torne 

mais interessante minimizando a monotonia à qual o ensino tradicional pode estar relacio-

nado, mas também pode favorecer a obtenção de melhores resultados.  

De acordo com Prado (1998) o adulto serve-se dos materiais como instrumentos para mo-

tivar as atividades que se pretendem ricas e estimulantes, num processo de manipulação-

ação e posteriormente da representação – conceptualização.  

A motivação é então o centro de todo o processo educativo. Sobretudo em idades mais 

novas, a diversificação de material escolar é fundamental para a promoção de empenho e 

motivação na participação das atividades da aula. Dado igualmente que a nossa matéria 
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prima é o desporto, o material mais uma vez torna-se indispensável. Como posso eu ensi-

nar a jogar futebol sem uma bola de futebol, os alunos necessitam de vivenciar e estabele-

cer contacto com o material desportivo de cada modalidade, de forma a diversificar e criar 

um processo de ensino aprendizagem rico para o aluno. 

Na ESE, relativamente a meios e materiais, acredito que poucas escolas tenham as condi-

ções a nível de material e instalações desportivas. A meu ver o único aspeto que poderia 

ser melhorado seria no número de turmas que estão a ter aula de Educação física ao 

mesmo tempo. Estão sempre cerca de 5 turmas a trabalhar, repartidas 3 no espaço interior 

e 2 no espaço exterior. Durante todo o ano essa foi a minha dificuldade, com turmas com 

20 e muitos alunos e com apenas 1/3 do pavilhão torna-se difícil organizar o espaço de 

forma a todos os alunos estarem em atividade. 

 
3.10- NÚCLEO DE ESTÁGIO- COLABORAÇÃO, INTERAJUDA. 

 

Neste pequeno, mas importante texto do relatório, irei abordar um pouco o nosso núcleo de 

estágio. Na Escola Secundaria de Ermesinde ficaram colocados dois núcleos de estágio. O 

núcleo de estágio 1, constituído por mim e pelo meu colega Paulo Barbeitos, e o núcleo de 

estágio 2 constituído por 3 colegas: a Cátia Oliveira, o Ricardo Anes e a Paula Ferras.  

Este tema do “núcleo”, antes de começar o estágio e saber qual a escola que me iria aco-

lher, era a minha principal preocupação. Eu sou uma pessoa que não tenho muita facilidade 

em interagir com pessoas que inicialmente não conheça, e tinha bastante receio em ficar 

com um núcleo em que não conhecia os seus elementos. Bem o que é certo, é que o meu 

receio não ocorreu, felizmente eu conhecia todos os elementos do meu núcleo. Todos os 

professores sabem que os seus estudantes, quando se juntam, quer na Faculdade ou nou-

tros locais, partilham histórias das suas experiências no ano de estágio, algumas histórias 

boas e outras menos boas. Eu num desses dias, onde um estudante estava a contar a sua 

história, ouvi o perfeito relato daquilo que me atormentava antes de conhecer o meu núcleo. 

Esse estudante, ficou com um núcleo constituído por 3 elementos, onde não conhecia os 

seus elementos, mas pior ainda, é que os outros dois elementos eram melhores amigos 

entre si. Com isto, o estudante em questão estava a ter bastante dificuldade em integrar-se 

no seu núcleo, sendo sempre posto de lado pelos outros elementos. Claro que com o tempo 

essa situação não se manteve, creio que o professor cooperante se apercebeu da situação 

e teve uma conversa de forma a unir o núcleo. E este era o meu pesadelo todas as noites, 

mas felizmente não aconteceu.  
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A partir deste momento quando falar em núcleo de estágio, não me refiro ao núcleo 1 ou 2, 

mas sim ao núcleo 1 e 2. Desde cedo considero que apenas existe um núcleo de estágio 

na ESE. Todos os elementos do núcleo de estágio se conheciam, tivemos a sorte de ser-

mos todos da mesma turma no primeiro ano de Mestrado. Agora, como é habitual na vida 

de um ser humano, sempre convivemos mais com as pessoas que à partida conhecemos 

melhor. E é o meu caso com o Paulo Barbeitos, já o conheço há bastante tempo. Tal como 

já referi no início deste relatório, eu sou de Viana do Castelo, Monção, e o Paulo Barbeitos 

também é, mas de uma freguesia diferente. Monção é uma vila pequena e toda a gente se 

conhece, nem que seja de vista, e no meu tempo de Secundário, por acaso o Paulo também  

 

andava na mesma Escola e eu conhecia-o, mas apenas de vista. Eu apenas comecei a 

conviver e conhecer realmente o Paulo na licenciatura, tiramos a licenciatura na mesma 

instituição e durante os 3 anos estivemos sempre na mesma turma. Como é obvio, quando 

viemos para o Mestrado, numa localidade desconhecida para os dois, a nossa amizade 

fortaleceu-se ainda mais. Quando soube que o Paulo iria fazer parte do meu núcleo, tanto 

eu como ele ficamos bastante contentes por realizarmos novamente juntos uma outra parte 

do nosso percurso académico, ao lado de alguém em que confiamos. 

Relativamente aos outros elementos do núcleo, tal como referi anteriormente, fomos da 

mesma turma no primeiro ano do mestrado, apesar de os conhecer, não convivia tanto com 

eles pois em todas as turmas criam-se pequenos grupos e inicialmente eles não faziam 

parte do nosso grupo. Com o passar do tempo fomos cada vez mais convivendo e come-

çamos a ficar um grupo, onde passávamos os intervalos todos juntos, almoçávamos juntos. 

Isto tudo para reafirmar que os elementos do meu núcleo não são apenas colegas de tra-

balho, mas sim amigos. 

Desde cedo percebemos que se nos unirmos temos maior capacidade para ultrapassar os 

problemas que iam surgindo no nosso caminho, e foi isso que aconteceu. O inicial núcleo 

1 e núcleo 2, criaram apenas um núcleo. Com a situação em que a ESE se encontrava no 

primeiro período, e com o nosso deslocamento para a EB 2/3, ajudou a aproximar os ele-

mentos do núcleo. 

Amizade, partilha, companheirismo, fraternidade, sentimento, respeito, são algumas pala-

vras que definem a nossa relação do núcleo. No núcleo podíamos contar uns com os outros, 

e isso facilitou bastante o estágio de cada um, sem invejas e sem rivalidades nas notas, o 

importante era o sucesso de todos e não apenas de cada um. 
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Para concluir este pequeno texto, escrito com o coração, muitas vezes ouço comentários 

de estudantes, amigos, a dizer que o Mestrado é uma perda de tempo, porque não vamos 

dar aulas, e não vai servir para nada; eu não penso assim, mas respondo sempre que este 

Mestrado pelo menos ofereceu-me amigos que espero guardar.  

 

3.11- AS TURMAS. 
 

3.11.1- TURMA RESIDENTE.   
 

Neste ponto do relatório vamos conhecer melhor qual a turma que me acolheu e me acom-

panhou neste momento importante da minha formação. No primeiro dia de aulas, no pri-

meiro contacto com os alunos, eu não os conhecia nem eles me conheciam. Sendo assim, 

após a minha apresentação e um momento de conversa com a turma, distribuí uma ficha 

de identificação (Anexo 1) para ficar a conhecer melhor o passado e o presente desportivo 

de cada elemento da turma. Neste pequeno texto vou então basear-me inteiramente na 

informação recolhida por estas fichas de identificação, consoante alguns itens presentes na 

ficha que considero fundamentais para a caraterização da turma. Não vou tratar então de 

todos os pontos que estão presentes na ficha, por questões de confidencialidade e proteção 

de identidades.  

A turma era composta por 18 elementos, 50% de cada sexo. Relativamente às atividades 

desportivas dos elementos da turma, apenas 8 elementos praticam desporto frequente-

mente, onde 6 eram do sexo masculino. Desses 8 praticantes de desporto apenas 4 eram 

federados (3 masculinos). No que toca a ex-praticantes, apenas 4 elementos praticaram 

desporto no passado, mas atualmente não praticam qualquer tipo de desporto. No total, 

34% dos elementos constituintes da turma não praticam, nem nunca praticaram, qualquer 

tipo de desporto. 

Outro aspeto que pretendia compreender, é se a minha turma considerava o desporto im-

portante e porquê. Na ficha de identificação estava a seguinte questão: “Qual a importância 

do Desporto para ti? Nenhuma, Pouca, Muita” Os alunos deveriam colocar um x na opção 

que mais correspondia ao seu pensamento. A boa noticia é que nenhum aluno escolheu a 

opção “nenhuma”, e a segunda boa notícia é que a grande maioria optou pela opção 

“muita”. Cerca de 62% consideram o desporto “muito” importante, e apenas 38% conside-

ram o desporto “pouco” importante”. Depois de analisar este ponto, considero fulcral anali-

sar a resposta à questão, “porquê? “. O ponto seguinte da ficha de identificação tratava de 
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responder a essa questão, onde os alunos tinham 3 hipóteses, “Saúde”, “Estética” e “Pra-

zer”. Após analisar as respostas, verificamos 3 tipos de respostas: 12% dos alunos não 

assinalaram nenhuma opção, 17% considera que a principal função do desporto deva aco-

lher os 3 pontos (Saúde, Estética, Prazer), 17% dos restantes alunos, considera que o des-

porto apenas é importante relativamente a questões estéticas. A maioria da turma (54%), 

pratica desporto com o objetivo de satisfação, encarando o desporto então numa vertente 

de lazer. 

Para concluir, visto que considero a motivação um aspeto essencial não só no processo de 

ensino aprendizagem, mas igualmente em todas as vertentes do quotidiano de um ser hu-

mano, confrontei os alunos com a seguinte questão: “Numa escala de (1-10), onde 1 é nada 

motivado e 10 é super motivado, qual a tua motivação para a prática de Ed. Física?” Esta 

questão parece bastante complexa, pois a motivação não é mesurável, mas mesmo assim 

a totalidade dos alunos conseguiu responder sem dificuldade. Para facilitar a análise das 

respostas optei por agrupar os valores nos seguintes intervalos: (5-6), (7-8), (9-10). Conso-

ante estes intervalos, apenas 17% da turma considerava que o seu nível de motivação 

estava situado entre 5 e 6, 45% consideravam que se situavam entre o 7 e o 8, e os res-

tantes alunos posicionaram-se entre o 9 e 10. Um facto curioso é que os 38% de alunos 

que consideraram ter um nível de motivação entre 9 e 10, são quase todos os alunos que 

praticam desporto fora da escola, apenas um aluno que pratica desporto fora da escola não 

se posicionou neste intervalo. 

 

3.11.2- TURMA PARTILHADA. 
 

Este ponto é, sem dúvida, um dos mais complexos para analisar o ocorrido. Tanto eu como 

o meu colega de núcleo, não tivemos uma turma partilhada, na verdade tivemos 3. Como 

já referi no ponto anterior, a minha turma residente era do ensino secundário, e para nos 

proporcionar uma maior vivencia e experiência neste ano de estágio, o professor coope-

rante optou por nos atribuir uma turma de segundo ciclo como turma partilhada. Devido às 

requalificações da ESE, os dois núcleos estiveram a lecionar em algumas turmas do se-

gundo ciclo, numa escola pertencente ao agrupamento. Visto que o Professor Cooperante, 

este ano não teve a seu cargo nenhuma turma do segundo ciclo, inicialmente, ele iria pedir 

a uma professora da ESE para nos deixar intervir durante um curto período de tempo na 

sua turma de segundo ciclo, mas dado que, no primeiro período, ficamos a conhecer algu-

mas turmas da outra escola, o Professor optou por nos deixar realizar uma unidade didática 
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numa das turmas de Prof 2. E assim sucedeu, no segundo período, eu e o meu colega de 

núcleo, lecionamos uma Unidade Didática com cerca de 10 aulas a uma turma do 2º ciclo. 

Juntamente com os professores responsáveis, optamos por lecionar uma unidade didática 

de Voleibol, e a fase de planeamento poderia ser realizada em conjunto com o meu colega 

de estágio, mas na sua lecionação deveríamos estar sozinhos, ou seja, intercalar uma aula 

cada um de forma a cada lecionar 5 aulas. 

Já no terceiro período voltamos a realizar uma pequena unidade didática, mas desta vez 

em duas turmas do 2º ciclo de Prof2. Devido à realização das provas de aferição, foi pro-

posto realizar uma unidade didática mais curta, e assim juntamente com o professor titular 

da turma optamos por lecionar andebol nas duas turmas e utilizamos o mesmo planea-

mento em ambas a turmas.  Com isto foi curioso verificar como o mesmo planeamento não 

funciona da mesma maneira com duas turmas diferente, mas sobretudo com dois profes-

sore diferentes. Eu e o Paulo, apesar de planearmos as aulas juntos, temos visões um 

pouco diferentes. Tentávamos sempre intercalar as aulas, eu dava a primeira aula, por 

exemplo, e ele a segunda, e na semana seguinte trocávamos para não estarmos sempre 

com a mesma turma. Com isto, reparei que, para além dos alunos reagirem de forma dife-

rente ao mesmo planeamento, o professor que estava a “aplicar” o plano também o ajustava 

à sua maneira, consoante as suas crenças e valores.  

Com isto torna-se complicado realizar uma caracterização da turma partilhada, visto que 

não existiu uma única turma partilhada no nosso estágio, mas sim 3 turmas partilhadas. 

Este ano, acredito que tenha sido um ano totalmente atípico, tanto para o professor coope-

rante, como para a professora orientadora, onde começamos tarde de mais, e acabamos 

cedo demais, com um 3º período muito curto.  

Mesmo assim como forma de conclusão, vou tentar realizar uma breve caracterização das 

turmas que trabalhamos, consoante os dados que me foram atribuídos. As nossas turmas 

partilhadas pertenciam todas à EB2/3 de Prof.2, e duas turmas eram do 6º ano e uma do 

5º ano. Nas duas turmas do 6º ano, constituídas por cerca de 20 elementos, lecionamos 

uma unidade Didática de andebol já no 3º período, e na turma do 5º ano, constituída por 18 

alunos, lecionamos uma unidade Didática de voleibol, isto no 2º período.  Tanto eu como o 

meu colega de estágio aprendemos muito com esta prática no 2º ciclo, com mentalidades 

diferentes, objetivos diferentes e problemas diferentes. Muitas vezes durante o planea-

mento da aula o nosso foco não eram os exercícios, mas sim encontrar estratégias para 

que os alunos não apresentassem comportamentos fora da tarefa comuns nestas idades, 
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fizessem ‘birras’, mas sobretudo manter os alunos empenhados e focados nas tarefas, pois 

nestas idades qualquer coisinha é suficiente para provocar uma distração no aluno.   
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4- APRENDER A ENSINAR 
 

4.1- PRIMEIROS MOMENTOS DA PRÁTICA -SITUAÇÃO CARICATA 
 

Desde a nossa (núcleo de Estágio) primeira reunião com o nosso Professor Cooperante na 

Escola Secundária de Ermesinde, vimos que a escola estava a ser totalmente remodelada, 

sendo assim impossível começar a lecionar no dia 15 de setembro de 2018. Sem instala-

ções para podermos começar oficialmente, tivemos de, juntamente com o nosso Professor 

Cooperante, encontrar alguma situação provisória para não estarmos simplesmente à es-

pera que as obras acabassem.  

Foi então que surgiu uma proposta, pela parte do Professor Eduardo Rodrigues, de fazer 

prática de ensino supervisionada na Escola EB 2/3, tendo o Professor 1 e a Professor 2 tido 

a gentileza de nos aceitar. O horário seria rotativo, uma semana com o Professor 1 e o 

seguinte com a Professor 2 e assim sucessivamente. 

Na semana do Professor 1, as aulas seriam na quinta-feira das 8:15H até às 9:05H, a uma 

turma de 5º ano, e no mesmo dia das 9:15H às 10:05H acompanhamos uma turma de 8º 

ano. Ainda com este Professor estaríamos à sexta-feira com uma turma de 9º ano, das 

12:25H até às 13:10H. 

Na semana correspondente ao Professora 2, igualmente á Quinta-Feira das 8:15H até às 

9:05H, iremos acompanhar uma turma de 6º ano, e no mesmo dia, das 9:15H às 10:05H, 

acompanhávamos a aula de uma outra turma de 6º ano. Na sexta-Feira das 8:15H até às 

10:05, seria com uma turma de 5º ano. 

O núcleo, provisoriamente, iria ter de estar presente nos dias e horas acima referidos (de 

forma rotativa), para exercer funções de observadores, cooperantes e por vezes assumir a 

aula. 

No dia 27 de setembro, pela primeira vez apresentamo-nos na EB 2/3, para auxiliar o pro-

fessor 2. Naquele dia o núcleo não tinha nada preparado, pois foi nos ditos que numa fase 

inicial iriamos apenas observar, o que não aconteceu. Por volta das 8:10, ou seja, 5 min 

antes de começar a aula, o Professor 2 veio nos pedir se poderíamos assumir aula por 

completo, pois o professor tinha de preparar algumas tarefas que lhe foram submetidas 

para o dia do Desporto Escolar (DE) a realizar no dia seguinte, dia 28 de setembro. Nesta 

situação imprevista não negamos o desafio, e assumimos aula, tivemos de improvisar como 

é óbvio, mas no final tudo correu lindamente. No início da aula estava bastante assustado, 

pois a primeira vez que ia enfrentar uma turma tinha de improvisar uma aula, tinha todas 
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as circunstâncias a favor para a aula correr mal. Mas no final fiquei bastante satisfeito com 

o meu trabalho, e pelo simples facto de estarmos em Núcleo, eu e o meu colega fomos nos 

apoiando um no outro para conseguirmos superar este primeiro desafio. No fim da aula o 

Professor 2 deu-nos um pequeno feedback positivo, onde nos felicitou pela boa aula que 

lecionamos e pela capacidade que tivemos em cativar os alunos. Convém referir que nesta 

turma de 6º ano havia um caso mais complicado dum aluno repetente, com cerca de 15 

anos, e que segundo o Professor habitualmente nas aulas de E.F gostava de se impor 

perante os colegas e o Professor. Tal não aconteceu na nossa aula, pelo contrário, esse 

aluno foi o melhor aluno naquela aula, muito empenhado, educado perante os colegas e 

Professores, pelo que o professora 2 ficou impressionada com a atitude do aluno. Esta 

situação aplicou-se também no segundo tempo com a outra turma do 6º, onde novamente 

assumimos a aula. 

Na sexta-Feira, dia 28 de setembro, dia do DE o professor 2 organizou da parte da manhã 

um torneio entre professores e alunos. Éramos então 5 professores Estagiários de dois 

núcleos de estágio, mais uma aluna da EB 2/3, contra 6 alunos voluntários para jogar vo-

leibol contra nós. Nessa manha não ocorreram aula de E.F devido a esse evento, e foram 

realizados jogos de Voleibol, Badminton, Fut-vólei. 

Na semana seguinte tínhamos de acompanhar o professor 1, e podemos ver que o Profes-

sor 1 e o professor 2 são dois professores completamente diferentes na sua atuação con-

nosco. Dia 4 e 5 de outubro novamente na escola para estar com o professor 1 em que ele 

assumiu a aula e foi-nos sempre explicando aquilo que estava a fazer, o porque e o como 

fazer). Com o professor 1 tivemos um papel mais passivo, agora no final destas duas se-

manas eu olho para trás e penso: Neste pequeno período tivemos duas abordagens dife-

rentes, uma onde tivemos bastante autonomia sem qualquer tipo de explicação acerca do 

que se estava a passar, e daquilo que se pretendia, e no lado oposto, temos uma aborda-

gem, onde efetivamente foi-nos explicado o que estava a acontecer mas não nos foi dada 

nenhuma autonomia para passarmos de um papel mais passivo para um papel mais ativo. 

Eu sinceramente acho que não existe nenhuma abordagem de ensino mais correto do que 

outro, ambos são importantes, o método do Professor 2 é bastante importante para a nossa 

futura profissão, durante uma aula podem acontecer episódios que não estão planeados e 

temos de ter uma boa capacidade de improvisar, assim como o método do Professor 1r 

também é importante, para compreendermos melhor a verdadeira intenção coisas, ou exer-
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cícios neste caso. O único ponto que devo referir é a falta de Feedback por parte do Pro-

fessor 2, esteve presente e deu Feedback, mas foi assim uma coisa muito geral, sinto que 

havia mais coisas para dizer acerca da nossa primeira aula. 

Na terceira semana na EB 2/3, voltamos a estar com o professor2. Como na primeira se-

mana, fomos nós que lecionamos, e o nosso núcleo decidiu, para evitar improvisos, planear 

uma aula para as 3 aulas de Quinta e Sexta. Estes planos de aulas estão muito baseados 

em jogos pré-desportivos. 

Dia 11 de Outubro, o nosso núcleo lecionaria duas aulas, e sendo duas turmas de 6º ano e 

aulas com a mesma duração, iriamos aplicar o mesmo plano de aula. Com esta “experien-

cia” de aplicar o mesmo plano para duas turmas diferentes conseguimos ver o quanto o 

contexto é importante numa aula. O mesmo plano com os mesmos exercícios e os mesmos 

professores, mas com turmas diferentes desenrolaram-se de maneira completamente dife-

rentes. Trata-se de uma turma muita muito empenhada e uma outra turma mais relaxada, 

miúdos muito educados e empenhados, mas passado 5 min temos de introduzir novas va-

riantes para os motivar. Esta situação fez-me ver que o professor não impõe um método ou 

modelo de ensino a turma, a dinâmica da turma é que vai permitir que um modelo resulte 

melhor ou pior nas suas aulas. 

Na sexta-Feira, dia 12 de outubro, o nosso núcleo foi lecionar uma aula com a duração de 

100 min, e tratando-se de um 5º ano, decidimos manter o plano anterior, mas acrescen-

tando mais uns exercícios para completar os 100 min. O facto é que esta aula correu mal. 

E finalizada a aula as questões em torno do porquê eram muitas: será por ser uma turma 

de 5º ano com alunos que têm muitos problemas relacionais? Será pelo facto da maioria 

dos alunos nos ter dito que não gosta de E.F? Será por ser um bloco de 100 min e eles ao 

chegar a um certo tempo de aula ficam aborrecidos? Estas eram possíveis questões em 

busca de resolver o problema com que fomos confrontados. Eu acredito que para podermos 

lecionar uma aula minimamente eficaz neste 5º, teríamos de primeiro resolver os conflitos 

no seio da turma, porque passamos mais de metade da aula a resolver problemas devido 

ao mal relacionamento entre alunos. Logo na escolha das equipas deparamo-nos com vá-

rios problemas pois aluno A não gosta do B, o B também não gosta do C e assim sucessi-

vamente. 

Resolvemos nesta primeira aula deixá-los escolher as equipas, e pouco a pouco iriamos 

trabalhar para promover um melhor relacionamento aluno/ aluno. 

Na semana seguinte tínhamos de acompanhar o professor 1. Na quinta-feira dia 18 de 

outubro e sexta-feira dia 19 de outubro, tal como tem acontecido nas semanas anteriores 
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com este professor, temos uma função passiva nas suas aulas. O professor leciona a sua 

aula normalmente e nós observávamos e ajudávamos quando solicitado, embora rara-

mente solicitado. 

Passando para a próxima semana, voltamos novamente a estar com o professor 2. Como 

forma de prevenção na terça-feira dia 23 de outubro, eu e o meu núcleo de estágio plane-

amos uma aula de ginástica para as 3 aulas da semana. 

Nesta fase sentia-me um bocado “a nora” apesar de planearmos, muitas vezes tínhamos 

de colocar o plano de lado, devido a algum imprevisto. Por exemplo, para o dia 25 de outu-

bro, decidimos planear uma aula de ginástica, onde íamos montar um circuito com algumas 

progressões pedagógicas, pois vimos que os alunos precisavam de exercitar alguns conte-

údos de ginástica. Nesse mesmo dia, quando chegamos a escola o professor 2 disse se 

podíamos lecionar, salto em comprimento ou jogos pré-desportivos, tivemos então de colo-

car o plano de lado e improvisar, isto tanto para a quinta 25, como para a sexta dia 26. Eu 

optei por não mostrar os planos que foram realizados pelo meu núcleo, pois consideramos 

que nesta fase são apenas planos para nós desenrascar, pois nós só descobrimos a maté-

ria que vamos lecionar quando chegamos a escola. Estávamos numa situação muito com-

plicada, e sem saber quando iriamos realmente puder começar com a nossa turma. 

Tal como o título indica esta situação é muito caricata, sentia-me perdido e sobretudo ansi-

oso para começar oficialmente, tudo era muito imprevisível. 

Quinta-feira dia 8 de novembro, estávamos novamente com o professor 1 para observar as 

aulas de Educação Física a turma do 5º e 8º. Nestas duas aulas de 50 minutos, o professor 

1 preparou um pequeno circuito de força. O circuito envolvia exercícios para desenvolver a 

força de perna, braços e abdominal. O circuito foi realizado 3 vezes, com tempos de recu-

peração transição e exercitarão diferentes. Visto o pouco tempo de aula, o circuito ocupou 

todo o tempo de aula. Neste dia por volta das 10:30H tivemos uma reunião com os nossos 

cooperantes. Quando digo “NOS” refiro-me ao núcleo 1 e 2 da Escola Secundaria de Er-

mesinde, assim como os respetivos cooperantes, Professor Eduardo Rodrigues e José Car-

los. Nesta reunião contamos igualmente com a presença do Professor 1, e Professor2, para 

acertar alguns pontos acerca desta situação. Como já foi referido, a Escola Secundária de 

Ermesinde encontrava-se em obras, e o pavilhão também estava a ser “remodelado”, e 

supostamente o pavilhão deveria estar pronto o 15 de outubro e já estamos no dia 8 de 

novembro e inda não estava pronto. Visto esta situação, os nossos Professores Cooperan-

tes decidiram marcar uma reunião na EB2/3, por volta das 10:30H. Nesta reunião foi pro-

posto a realização e aplicação de uma Unidade Didática, numa das turmas do professor 1 
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e professor 2. A ideia foi bem aceite por ambas as partes, e ficou então decidido que na 

Quinta-feira dia 15 de novembro, os dois núcleos se iriam reunir com o professor 1 e pro-

fessor 2 no mesmo horário para esclarecer todos os detalhes acerca da Unidade Didática. 

Tanto o Professor 1 como o Professor 2 deixaram o núcleo de estágio escolher qual a 

modalidade a lecionar nessa Unidade Didática. A turma era do 6º ano, e o núcleo 1 e 2 

achou interessante aplicar uma unidade Didática de Lutas. Nós já conhecíamos a turma, e 

então começamos desde cedo a preparar as aulas. A Unidade Didática era constituída por 

5 aulas, apenas para que os alunos vivenciassem e ficassem a conhecer esta modalidade.  

A base das aulas estava baseada na segurança, mas sobretudo diversão, não ensinamos 

nenhuma técnica especifica, apenas fomos realizando competições, lutas, quedas, na 

maior parte do tempo no solo.  Nunca tinha lecionado uma aula de lutas, mas senti que os 

alunos estavam bastante empenhados, visto que estão numa idade onde a competição 

começa a surgir, para ver quem é o mais rápido e o mais forte. Com a utilização de diverso 

material, também notamos que os alunos se empenhavam mais; por exemplo, com uma 

bola de basquetebol em pequenos grupos de 2 alunos, onde um está deitado com a bola 

na mão e o outro deve em um determinado tempo tirar a bola ao colega. Foram estes pe-

quenos jogos que obrigavam os alunos a pensar mais e em procurar estratégias para con-

seguir atingir o seu objetivo. Eu acho que, no geral, os alunos adoraram, pois, em todos os 

finais de aula diziam sempre “já acabou professor”, isto é sinal que eles estavam a gostar, 

a divertir-se e provavelmente a aprender, para além de aprenderem a pensar. 

Esta situação prolongou-se até ao final do primeiro período, sempre com a mesma rotação 

entre o Professor 1 e professor 2. Visto isso passamos o nosso primeiro Período na EB 2/3, 

foi uma experiência bastante enriquecedora, tivemos de sair muitas vezes da nossa zona 

de conforto, e eu considero que foi um momento fundamental no nosso processo de forma-

ção profissional. O mais interessante foi depois de lecionar com a turma residente do se-

cundário a inevitável comparação com as turmas do 2º e 3º ciclo. São duas experiências 

totalmente diferentes, as prioridades devem ser diferentes desde os objetivos de aula até à 

mentalidade dos alunos. Até a nossa atuação deve ser diferente, por exemplo nas turmas 

de 5º ano a linguagem deve ser menos especifica, mais clara. Segundo Monteiro (Monteiro, 

2010) o período de estágio implica novas situações de aprendizagem, quer através da ob-

servação de profissionais mais experientes quer pela experiência direta, quer pela reflexão 

sobre os atos realizados e os efeitos que produziram. 
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Resumindo, a nossa atuação na EB 2/3 não foi apenas para nos ocupar enquanto a escola 

estava em obras, mas realizamos um trabalho sério, honesto, e sobretudo fundamental 

para a nossa formação. 
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4.2- CONCEÇÃO SOBRE ENSINO EM EDUCAÇÃO FÍSICA.  

Durante todo o nosso período de formação na FADEUP foi-nos dito que ao longo das nos-

sas vidas, consoante as nossas vivências, as nossas conceções iriam modificar-se e alte-

rar-se. Dentro das várias linhas defendidas por diferentes autores, vou passar a analisar de 

forma mais aprofundada três abordagens: desenvolvimentismo, de acordo com Tani; teoria 

crítico-emancipatória de Elenor Kunz e conceções abertas no ensino da Educação Física 

segundo de Hildebrandt e Laging.  

Relativamente à conceção desenvolvimentista, o objeto de estudo da Educação Física é o 

movimento humano. Conforme nos explica Go Tani (TANI, 1988): "A integração das sen-

sações provenientes de movimentos resulta na perceção, e toda a aprendizagem simbólica 

posterior depende da organização dessas perceções em estruturas cognitivas" (1988, p. 

13). O professor precisa de ter em consideração e respeitar a individualidade, as caracte-

rísticas físicas, os níveis de desenvolvimento, os diferentes níveis de habilidades sem su-

pervalorizar os gestos técnicos. 

Elenor Kunz traz propostas político-educacionais que procuram desenvolver no aluno um 

pensamento mais crítico, intitulando a conceção de crítico-emancipatória. O autor procu-

rava desenvolver no aluno determinadas competências que considerava imprescindíveis 

na formação de sujeitos livres e emancipados, desenvolvendo assim a sua autonomia, com-

petência ativa e interação social. Podemos resumir o objetivo da pedagogia crítico- eman-

cipatória como uma transcendência de limites, em que o professor deve proporcionar: par-

ticipação bem-sucedida de todos os participantes nas mais variadas experiências; oportu-

nidade de manifestação dos sentimentos pelos alunos (Mariano, 2005). 

Os alemães Hildebrandt e Laging (1986) são os autores da obra "Conceções abertas no 

ensino da Educação Física", e afirmam que "o ensino da Educação Física é a construção 

de situações em que se tornam possíveis experiências específicas para a superação de 

situações de vida presentes e futuras" (1986, p. 6). e “o ensino da Educação Física é a 

construção de situações em que se tornam possíveis experiências específicas para a su-

peração de situações de vida presentes e futuras" (idem, p. 6).  

Para Mariano (2005) estes autores, na aprendizagem em geral, visam atingir objetivos 

como desenvolvimento de formas de comportamento e posicionamentos dos alunos. 

Após compreendermos um pouco melhor qual a opinião de alguns autores relativamente 

às conceções da Educação Física, irei apresentar o meu ponto de vista relativamente ao 

mesmo assunto. Tal como referi nas primeiras linhas deste capítulo, durante toda a nossa 
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formação foi nos referido que as nossas conceções se iam modificando com o passar do 

tempo. O que é certo, é que tal não aconteceu o mesmo comigo. Desde o primeiro dia em 

que fui admitido na FADEUP, até este preciso momento em que estou a redigir este texto, 

as minhas conceções relativamente à disciplina de EF não se alteraram. Contudo será que 

ainda não experienciei tempo suficiente a prática profissional na escola para mudar a minha 

maneira de ver as coisas? Será que um período sem aulas, com apenas algumas leciona-

ções, poderão influenciar? Sinceramente não consigo responder a estas questões… Se eu 

puder realizar uma ponte relacional entre a minha conceção e uma de um dos autores que 

referi, considero que a conceção critico-emancipatória (Kunz, 1991) é a que mais se asse-

melha do meu pensamento. Sou apologista que a EF não deve servir apenas para temas 

como a saúde, habilidades motoras, capacidades condicionais…, nós professores devemos 

ver mais além do que o que as sociedades nos impõem. Tal como refere Go Tani (Tani, 

1988), considero que o professor deve ter a capacidade de aproveitar e compreender as 

individualidades de cada aluno. Podemos tornar o processo de ensino aprendizagem muito 

mais rico, aproveitando a especificidade de cada aluno e, sobretudo, criar objetivos espe-

cíficos para cada, ou para grupos de alunos cujo características e necessidades se possam 

assemelhar. A inclusão é outro aspeto que está a ser muito investigado, sobretudo agora 

com a nova norma em que não existem casos excecionais a priori. A partir do momento em 

que vou iniciar a “construção” de um plano de aula, tenho como foco a inclusão de todos 

os alunos da turma, tornando assim a inclusão o centro do meu processo de ensino.  

 

 4.3- CONHECIMENTO PARA ENSINAR. 
 

Como em tudo na vida, a partir do momento em que pretendemos transmitir ou ensinar 

algo, primeiramente deveremos dominar o que queremos ensinar, e na Educação física não 

é exceção, pelo que o conhecimento profissional do professor é considerado como um re-

quisito importante para um ensino de qualidade (Fauskanger, 2015).  

Nestes últimos anos, alguns pesquisadores (e.g. Gauthier, 1998) desenvolveram pesquisas 

sobre os saberes que os professores possuem de uma maneira geral. O mesmo autor diz 

que "durante muito tempo, muitos, sem dúvida, ainda pensam assim, que ensinar consiste 

apenas em transmitir um conteúdo a um grupo de alunos. (...) Nessa perspetiva, o saber 

necessário para ensinar se reduz unicamente ao conhecimento da disciplina”. Mas, contra-

riamente a esta perspetiva, eu considero que é possível o professor ter um domínio total do 
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conteúdo, mas não conseguir lecionar uma boa aula de modo a que os seus alunos apren-

dam. Eu como professor, posso dominar todos os conteúdos relativamente a uma determi-

nada modalidade, saber executar, e conhecer todos os critérios de êxito, mas se eu não 

souber como criar situações de aprendizagem que levem os alunos a praticarem com em-

penho e sobretudo vontade de aprender, todo o meu conhecimento anterior torna-se inútil. 

Mas então o que é necessário para ensinar um determinado conteúdo? Será que apenas é 

suficiente conhecer o conteúdo? Ou é necessário outro tipo de conhecimento para ensinar 

um conteúdo, para além do conhecimento do conteúdo? Para responder a algumas destas 

questões, alguns autores (e.g. Cochran & Jones, 1998; Doster, Jackson, & Smith, 1997), 

têm focado a sua atenção no conhecimento que o professor deve possuir para ensinar.  

A meu ver o mais importante para conseguirmos ensinar é conseguir transformar o conte-

údo num conteúdo ensinável. Para tal não basta conhecer o conteúdo, mas o primeiro 

passo deve ser obviamente o estudo do mesmo.  
“Neste dia, foi realizada uma aula de 100 min, onde iria introduzir e 

exercitar a corrida de estafetas. Confesso, que apesar de sempre gos-

tar de praticar qualquer tipo de desporto, alguns não tenho um grande 

conhecimento, é o exemplo da corrida de estafetas. Tive então de pes-

quisar e ler bastante para preparar esta aula, foi a aula mais difícil de 

planear” (Reflexão 19-03-2019/Atletismo).  

 

Neste pequeno excerto de uma reflexão realizada por mim, podemos constatar um dos 

momentos mais difíceis do meu estágio, onde tinha de lecionar uma modalidade em que o 

meu nível de conhecimento era muito escasso. Para ensinar um determinado conteúdo 

devo então dominar esse conteúdo, para conseguir criar um conteúdo ensinável ao alcance 

dos alunos, segundo Shulman (1986) os professores têm de possuir outro tipo de conheci-

mento, que denomina de “conhecimento pedagógico do conteúdo”. Este autor foi o primeiro 

a mencionar a expressão “conhecimento pedagógico do conteúdo” numa conferencia na 

Universidade do Texas. Segundo ele, trata-se de uma categoria especifica do conheci-

mento dos professores, dentro da categoria do conhecimento. Por outras palavras deve 

existir uma relação entro o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico, de 

forma a conduzir a aprendizagem dos nossos alunos.  

Como é obvio, para que haja um processo de ensino aprendizagem, o professor e o seu 

conhecimento não são os únicos intervenientes. O professor pode ter muito conhecimento 
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do conteúdo, muito conhecimento pedagógico, mas tudo depende da vontade do aluno. É 

muito complicado ensinar alguém que não quer aprender,  
“Nesta aula, surgiram alguns aspetos que me fizeram sair da aula me-

nos contente. Sinto que nesta fase final os alunos já com o pensa-

mento nas ferias de verão, estão menos empenhados em determina-

das tarefas” (Reflexão 17-05-2019/Badminton).  

Neste caso podemos ver que quem faz uma aula são os alunos, tudo depende da vontade 

deles, e se um aluno realmente quiser boicotar uma aula, não há nada a fazer. Quando falo 

em boicotar uma aula, refiro-me quando se recusam a realizar as tarefas propostas pelo 

professor, demonstrando assim uma enorme falta de interesse e vontade de aprender.  

Como forma de conclusão, eu considero que existem 3 pilares fundamentais para que se 

consiga ensinar algo aos nossos alunos. O primeiro pilar é o conhecimento do conteúdo, o 

segundo é o conhecimento pedagógico do conteúdo e, por fim, é a vontade do aluno. Ima-

ginem uma casa com 3 pilares, se faltar um destes pilares a casa vai a baixo, sem conhecer 

o conteúdo não vamos conseguir explicar e sobretudo atribuir feedbacks aos nossos alu-

nos, o que vai fazer com que o professor não seja capaz de detetar possíveis erros, e por 

consequente os alunos poderão automatizar estes erros. Relativamente ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo, é essencial sobretudo no que toca a apresentação dos conteú-

dos, devemos apresentar a matéria de ensino seja entendida por aqueles alunos, de forma 

a que os alunos consigam aprender. Por fim, o terceiro pilar é a vontade de aprender do 

aluno, a meu ver o ponto mais difícil de controlar, enquanto os outros dois dependem, so-

bretudo, da preparação e do estudo do professor, este ponto não depende única e exclusi-

vamente do professor. O professor pode e deve encontrar sempre soluções para fazer com 

que os alunos sintam vontade de aprender e, consequente, se motivem e empenhem du-

rante a aula, mas se um aluno não quiser efetivamente aprender, não será fácil para o 

professor motivar e conduzir o aluno até ao conhecimento, a vontade deve ser intrínseca, 

podemos e devemos tentar tudo que esteja ao nosso alcance, mas depende sempre da 

vontade do aluno. 
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4.4- PLANEAMENTO- MACRO, MESO, MICRO. 
 

4.4.1- PLANEAMENTO ANUAL- NÍVEL MACRO. 
 

Para Jorge Bento (Bento, Planeamento e avaliação em educação física, 2003) “a planifica-

ção é o elo de ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos progra-

mas das respetivas disciplinas, e a sua realização pratica. É uma atividade prospetiva, di-

retamente situada e empenhada na realização do ensino”.  

Com isto a primeira tarefa que realizei a nível de planificação foi a elaboração do planea-

mento anual (Anexo 2). Com a elaboração deste planeamento, o professor consegue obter 

uma estruturação a longo prazo das modalidades, do número de aulas a lecionar em cada 

modalidade e do espaço destinado para cada aula. No meu planeamento anual estavam 

igualmente presentes todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo do ano letivo, 

assim como feriados e visitas de estudo.  

O primeiro passo para poder começar a elaborar o planeamento anual é a escolha das 

modalidades a lecionar. De acordo com Bento (Bento, 1987) no planeamento e preparação 

do ensino o professor deve orientar-se pelo princípio do respeito pelas particularidades lo-

cais e territoriais e da especificidade de condições de ensino, mobilizando-as na prossecu-

ção das metas essenciais estipuladas no programa ou normas programáticas”. A escolha 

das modalidades foi inteiramente baseada no gosto dos alunos e no rolement de instala-

ções. Nesta escolha existiu também uma repartição no que diz respeito a modalidades co-

letivas e individuais, durante todo o ano realizaram 3 modalidades coletivas e 2 individuais.  

Após saber quais as modalidades que iria lecionar, tive de definir a respetiva ordem, tendo 

em conta o número total de aulas de forma a tentar fazer uma distribuição equilibrada do 

número de aulas em todas as modalidades. O roulement de instalações tem um peso im-

portante na elaboração do planeamento. As primeiras modalidades que comecei a lecionar 

foram o andebol e o voleibol pois, com base no roulement de instalações, a maior parte das 

minhas aulas nestas primeiras semanas iria ser no interior. Já no final do segundo período 

lecionei a modalidade de atletismo. Considero esta modalidade um desporto de inverno, e 

a meu ver tem de ser praticado no exterior, todas as aulas então foram lecionadas no exte-

rior, independentemente do rolement de instalações. Antes de cada aula, iria então pergun-

tar ao grupo de educação física se alguém fizesse o favor de trocar comigo de espaço. A 

maior parte dos professores estava a lecionar ou voleibol ou badminton, e preferiam assim 
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realizar a aula no interior, assim eles faziam-me um favor e eu também lhes fazia um favor, 

todos ficavam a ganhar.  

Relativamente ao 3º período, trata-se de um período muito curtinho, apenas consegui leci-

onar duas modalidades, sendo elas futebol e badminton. Inicialmente tinha planeado lecio-

nar neste período futebol e dança, para trabalhar também as expressões corporais e emo-

ções com os alunos. Sucede que quase todos os alunos me convenceram a realizar uma 

votação ente badminton e dança, e no final badminton venceu. Segundo o roulement de 

instalações, apenas iria lecionar 6 aulas no exterior das 20 previstas. Optei assim por re-

servar as aulas todas do exterior para a modalidade de futebol, acrescentado também três 

aulas que realizei no interior.  

Com isto, no segundo período estavam previstas 36 aulas, onde apenas 6 eram no exterior. 

Relativamente ao 3º e último período, apenas estavam previstas 20 aulas, onde 6 eram no 

exterior.  

Depois do planeamento anual estar definido, serviu de base para a elaboração das respe-

tivas Unidades didáticas e planos de aulas. 

   
4.4.2- UNIDADE DIDÁTICA- NÍVEL MESO.   

 

A U.D no meu ponto de vista é um auxílio para o professor, estando presente, todos os 

conteúdos a lecionar em cada aula, os respetivos espaços e a função didática que cada 

conteúdo ocupa numa aula, sendo que “a designação Unidade Didática (U.D) ou unidade 

de programação remete, do ponto de vista da conceção do processo ensino/ aprendizagem, 

para uma realidade técnico-didática baseada num conjunto de opções metodológico-estra-

tégicas que apresentam como fundamentos técnicos de base: uma forma especifica de 

relacionar a seleção do conteúdo programático (entendido como sequencia didática) com 

o fator tempo (...)”(Pais, 2013) 

Todos os planeamentos que o professor realiza podem ser alterados, o planeamento anual, 

a unidade didática e mesmo os planos de aula; não são uma religião, podem ser alterados 

consoante as necessidades dos alunos. As unidades didáticas que realizei foram baseadas 

no modelo de Joan Vickers (Vickers, 1990). 

Relativamente a unidade didática, estavam presentes 3 funções didáticas, consoante a aula 

e o conteúdo: introdução, exercitação e consolidação.  

A introdução de uma unidade Didática, é a entrada de um conteúdo, apresentação de um 

tema.  
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A exercitação, é a etapa sequente da introdução, de modo a exercitar e consolidar os con-

teúdos proposto pelo professor. 

O domínio e consolidação da matéria serão momentos em que se realizam ações com a 

finalidade de sistematizar, refletir e aplicar (Pilleti, 2004). 

Para cada modalidade realizei uma U.D, mas previamente à construção de cada uma apli-

quei o modelo da estrutura de conhecimento, de Joan Vickers, para planear a instrução (ver 

anexo 3). Com este modelo sistematizei e organizei todas as modalidades de igual modo, 

apenas variando os conteúdos, o número de aulas e funções didáticas.  

Em todas as modalidades optei por introduzir todos os conteúdos de forma separada nas 4 

primeiras aulas, de forma a “dar” tempo de exercitação para cada conteúdo, e possibilitar a 

consolidação dos mesmos.  

Umas das grandes dúvidas, durante a realização da U.D, era se deveria incluir a consoli-

dação na mesma. Diversos autores e professores defendem que apenas se coloca a con-

solidação caso efetivamente o aluno consolide o conteúdo. Apesar disso, optei por mesmo 

assim colocar a função didática de consolidação, pois considero que mesmo não sendo 

atingida por todos os alunos, existe sempre um pequeno grupo de alunos que consiga con-

solidar.  

A unidade didática, deve ser vista como um planeamento para toda a turma, sendo assim, 

se algum aluno conseguir consolidar um determinado conteúdo, considero importante a 

colocação da consolidação na U.D. 

As avaliações estavam igualmente presentes nas unidades didáticas, ocupando o seu res-

petivo posicionamento em toda a extensão de aula. 

Com base na U.D, prossegui para o micro planeamento, plano de aula. 

 
 

4.4.3- PLANO DE AULA- NÍVEL MICRO. 
 

Para Moretto (Moretto, 2007) planear é organizar ações. Uma simples definição, mas que 

prova a importância da existência de um plano de forma a facilitar e organizar o trabalho do 

professor.  

O planeamento pode ser pensado como uma ferramenta para dar eficiência à ação hu-

mana, ou seja, deve ser utilizado para a organização na tomada de decisões (Gandin, 

2008). 
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Segundo Pletti (Pletti, 2001) o plano de aula “é a sequência de tudo o que vai ser desen-

volvido em um dia letivo. (...) É a sistematização de todas as atividades que se desenvolvem 

no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-

aprendizagem.”  Também é visto como um instrumento que sistematiza todos os conheci-

mentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo 

em vista o que se espera alcançar como objetivos junto aos alunos (Libaneo J. , 1993).  

Entendo o plano de aula como um guia para o professor, de forma a facilitar a organização 

e gestão de todos os fatores da aula. Para todas as aulas realizei um plano de aula, e o 

meu plano era dividido em duas partes (ver anexo 4). A primeira parte, podemos dizer que 

se trata do cabeçalho, onde estavam algumas informações acerca da aula e da turma, tais 

como: data, nº de alunos, nº da aula, material necessário para a mesma, função didática, 

objetivo geral de aula, e objetivo para cada uma das quatro categorias transdisciplinares 

(habilidades motoras, conceitos psicossociais, cultura desportiva e condição física). A se-

gunda parte do plano, estava dividida em 6 colunas. A primeira era a “parte da aula” onde 

indicava se se tratava da parte inicial, fundamental ou final. A coluna seguinte informava 

acerca do tempo que cada exercício e a 3º coluna era o “conteúdo” descrevendo quais os 

conteúdos que serão introduzidos, exercitados ou consolidados no exercício. Na 4º coluna, 

as “situações de aprendizagem”, onde era explicado o exercício e qual a sua organização. 

As “organizações didático-metodológicas/Esquema”, era onde geralmente apresenta a or-

ganização da turma em forma de imagem/ esquema. Por fim a última coluna era relativa-

mente às componentes criticas, estando sempre descritos os critérios de êxito de cada 

exercício, ou seja, o necessário para que os alunos realizassem bem o exercício.  

 

4.5- MODELOS DE ENSINO 
 

Existem diversos modelos de ensino, alguns mais focados no professor outros mais cen-

tralizados no aluno. De todos apenas irei tratar de forma mais aprofundada dois modelos: 

o Modelo de Teaching Games for Understanding (TGFU) e o Modelo de Educação Despor-

tiva (MED). Optei por apenas falar destes dois modelos, pois o MED foi o único que apliquei 

na sua totalidade, e o modelo TGFU a meu ver é o mais completo, apesar de não o ter 

aplicado.  

Para Dewer (1953) ensinar e o aprender são atos correlativos, afinal não se pode dizer que 

se ensinou, se ninguém aprendeu. Esta, na minha opinião, é a principais semelhanças entre 

todos os modelos de ensino, o seu objetivo. Todos têm o objetivo de ensinar algo, embora 
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utilizando diferentes estratégias e pontos de vistas, mas todos querem chegar ao mesmo 

ponto. Todos os métodos devem propiciar ao aluno uma aprendizagem de maneira eficiente 

de conteúdos, valores e ações uteis para ele e a sociedade. Ainda segundo o mesmo autor, 

o professor tem a tarefa de promover o ato de pensar, respeitando a curiosidade e o tempo 

dos alunos, colocando-se no lugar do aprendiz. Caberia a ele, “cultivar o espírito de curio-

sidade, preservá-lo de desaparecer pelo abuso, e livrá-lo da fossilização da rotina, e de que 

o ensino dogmático e a aplicação constante a coisas mesquinhas não a dissipem”. A partir 

deste momento é que começam a surgir as diferenças relativamente aos objetivos mais 

específicos de cada modelo. De acordo com alguns autores (e.g. (Shavelson, Webb, & 

Burstein, 1986) ) os modelos de ensino, nas décadas de 80,  estavam centrados na teoria 

comportamentalista, que sustentava uma concepção analítica de transmissão dos conteú-

dos e conhecimentos, partindo do menos para o mais complexo, na qual se preconizava o 

ensino da técnica como aspeto fundamental para o desenvolvimento das ações de jogo e 

se destacava os comportamentos do professor/treinador como foco das investigações. Com 

o passar do tempo, assistimos a uma “transferência” do professor para o aluno. Deixamos 

de ter o professor como figura central, e o aluno passou a ser o centro do processo educa-

tivo.  

O Modelo de TGFU é um modelo que auxilia tanto treinadores como professores a avançar 

conhecimentos e competências acerca da aprendizagem do jogo, em contexto desportivo 

ou na educação física. Este modelo, a meu ver, é baseado na teoria construtivista, colo-

cando o aluno no centro do processo numa posição de construtor ativo das suas próprias 

aprendizagens. Será ́então um modelo teórico ou operacional? Com base em alguns artigos 

que li, considero que este modelo não é única e exclusivamente teórico, nem unicamente 

operacional. De acordo com Israel et al. (Israel, Pablo, Isabel, Amandio, & Julio, 2010) o 

modelo propõe o ensino a partir de problemas táticos em contexto de jogo e dá enfase na 

aprendizagem cognitiva antes do desempenho motor. Com a ascensão desse modelo, o 

entendimento do jogo como um momento de aplicação de técnicas cede lugar à concepção 

de um jogo mais elaborado no plano tático e cognitivo. Eu considero que este modelo é um 

dos mais completos, a nível de atribuir capacidades aos alunos, no sentido cognitivo, téc-

nico, e de compreensão de jogo. Com este modelo, não basta apenas saber como fazer, 

devem igualmente operacionalizar a teoria, o dito saber fazer. Na minha prática não apliquei 

este modelo por medo, estava com bastante receio de não conseguir ensinar nada e ser 

um fracasso total, então o medo me dominou e optei por não arriscar. 
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Relativamente a minha experiência em estágio, apenas utilizei de forma completa o Modelo 

de Educação Desportiva (MED). Na ESE, tal como referi anteriormente, o tempo de aula foi 

muito reduzido, pois passamos o primeiro período todo sem aulas. Visto que apenas tive-

mos dois períodos, e um deles (3º período) foi muito curto, apenas apliquei este modelo no 

3º período.  

Optei por apenas aplicar este modelo no 3º Período, pois considero que o MED dá muita 

autonomia e liberdade aos alunos, pelo que inicialmente optei por conhecer e controlar a 

turma e só́ depois aplicar o MED. São nestas alturas que recordo as sábias palavras da 

Professora Isabel Mesquita, primeiro temos de controlar e gerir os comportamentos de cri-

anças e jovens, e só depois vamos ensina-las..., não são as palavras exatas, mas a ideia 

era esta.  

Durante o 2º período não apliquei nenhum Modelo específico, e as minhas atitudes iam se 

moldando consoante as necessidades dos alunos ou as situações que iam surgindo. O meu 

centro de ensino era sempre o aluno, mas claro que quando necessário ser mais direto com 

os alunos, utilizava o Modelo de Instrução Direta. Por exemplo, quando questionava algum 

aluno, acerca da sua posição em campo, ou do seu gesto técnico, para saber se ele sabia 

que estava a agir de forma errada e “obrigá-lo” a pensar no que deveria fazer. Se verificava 

que demorava muito tempo a responder por não saber efetivamente a resposta, eu aí mos-

trava e explicava ao aluno o que fez e o que deveria ter feito.  

No 3º Período na modalidade de Badminton apliquei então o MED  
“Antes do início da aula estava bastante ansioso pela lecionação da 

mesma, pois trata- se da primeira aula onde iria aplicar o MED na sua 

totalidade. Bem não vou aqui descrever todos os detalhes e pormeno-

res que realizei na aula desde criação de equipas até as fichas de 

pontuação, mas vou passar a descrever as minhas principais dificul-

dades com a utilização deste Modelo. Uma das maiores e raras difi-

culdades que senti, é na questão dos capitães. Em cada equipa, dei 

autonomia aos alunos para escolherem o capitão de equipa. Dentro 

de cada equipa, no que diz respeito a pontuações, apenas irei estabe-

lecer contacto com os respetivos capitães. Dado isto, depois dos ca-

pitães estarem escolhidos, e a aula começar, logo após a primeira cha-

mada dos capitães para me informarem acerca dos resultados das 

suas equipas, rapidamente percebi, que alguns capitães ainda não ti-

nham a responsabilidade necessária para este cargo. Com isto, muitas 
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vezes os capitais chegavam ao meu lado sem saber quais as respeti-

vas pontuações da sua equipa. Eu poderia pensar que eles apenas 

não compreenderam, devido a uma má explicação da minha parte, 

mas em 5 equipas, apenas aconteceu esta situação com dois capitães 

pois estavam sempre atentos a outros assuntos extra-aula. Mesmo 

estando sempre a chamar a atenção desses dois alunos, numa fase 

inicial eles não estavam focados nas tarefas, mas com o passar do 

tempo eles focaram-se mais nas tarefas e responsabilidades que ti-

nham. “(Reflexão 3-05-2019/Badminton).  

Tal como lemos na reflexão, inicialmente foi bastante complicado controlar a turma. A es-

colha das equipas foi realizada por mim, para tentar ao máximo realizar equipas equilibra-

das no que toca as capacidades e aptidões. Os capitães, que são um elemento fulcral neste 

modelo, foi cada equipa que teve a responsabilidade de escolher os seus capitães. Este foi 

o meu erro, creio que na formação das equipas deveria escolher um capitão, e poderia ir 

por dois caminhos. Caminho nº 1, era escolher um aluno(a) responsável que me certificasse 

que iria cumprir com as responsabilidades. Caminho nº 2, era escolher um aluno(a), que à 

partida não tem responsabilidade e maturidade suficiente para o cargo de capitão. Como 

não sabia o que fazer, deixei os alunos escolher, e algumas equipas escolheram o caminho 

número 1 e outras escolheram o caminho número 2. Agora eu pergunto, será que existem 

diferenças? As equipas tinham todas um nível muito parecido, a nível técnica e tático, mas 

no final as equipas que escolheram o caminho 1 tiveram uma posição mais elevada na 

tabela geral. Por outro lado, as equipas que optaram pelo caminho 2, mesmo que não fi-

cando numa posição tão elevada na tabela, comparativamente as outras equipas, a expe-

riência de capitão foi uma mais valia. Alguns alunos apenas precisam de sentir o cargo da 

responsabilidade para se sentirem e ganharem responsabilidades.  

Gostaria de finalizar com um momento de arrependimento (apesar de não ter culpa ne-

nhuma…). Antes de iniciar o estágio tinha previsto aplicar o MED em várias modalidades, 

mas no primeiro período não me sentiria capaz de o fazer pelos mesmos motivos que relatei 

anteriormente. Infelizmente no primeiro período não lecionamos nas nossas respetivas tur-

mas, e influenciou assim o resto do ano todo, acabando assim com todos os meus planos 

iniciais. Resumindo, na vida e na educação temos de viver um dia de cada vez, momento 

a momento.  
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4.6- ATIVIDADES EXTRA LETIVAS. 
 

Neste capítulo, vou expor algumas reflexões acerca de atividades extra letivas em que par-

ticipamos e/ou organizadas pelos estagiários do núcleo 1 e 2 da ESE. Nem todas as ativi-

dades que irão ser apresentadas foram inteiramente organizadas pelos professores esta-

giários, mas em todas elas tivemos um papel mais ou menos preponderante consoante a 

atividade. 

Este capítulo vai ser dividido em 3 pontos, sendo o corta mato, o torneio gira vólei, e mais 

atividades. Estes pontos retratam na perfeição o capítulo acima redigido. Em ambas as 

atividades os professores estagiários tiveram o seu papel, na primeira (corta mato) com um 

papel mais passivo, a segunda (torneio gira vólei) foi uma atividade inteiramente organizada 

por nós, com ajuda dos professores de educação física sempre que solicitado, e na ultima 

(mais atividades) engloba duas atividades não relacionadas com o desporto mas sim com 

musica, e devido a minha habilidade musical tive um papel muito ativo na sua organização. 

 

4.6.1- CORTA MATO. 
 

Como já foi referido inúmeras vezes neste relatório, no 1º período não ocorreram aulas na 

ESE devido à requalificação que estava a ser realizada, não permitindo a realização do 

corta-mato. Dado que no 1º período a nossa atuação centrou-se essencialmente na EB 2/3, 

fomos (núcleo de estágio 1 e 2) convidados pelo Professor 1 e Professor 2 para assistir, e 

se necessário auxiliar, ao corta-mato que se iria realizar na EB 2/3. No dia do corta mato, 

eu e os meus colegas dos dois núcleos de estágio, estivemos a ajudar os professores a 

traçar os diferentes percursos, delimitando o percurso com fitas. Durante a corrida propria-

mente dita, cada estagiário foi colocado num ponto estratégico e, consoante o escalão e 

sexo dos participantes, tinha de alterar a rota do percurso. Cada escalão tinha um percurso, 

e uma distância, diferente. A meu ver apesar do tempo bastante chuvoso, o corta mato não 

poderia ter corrido melhor, na minha primeira vez a participar num corta mato como organi-

zador e não como participante. Apesar da maior parte do trabalho ter sido realizada pelos 

professores de Educação Física da escola anteriormente referida, nós acompanhamos todo 

o seu trabalho por perto e numa pensei que seria assim tão trabalhoso a organização do 

corta mato. Cerca de 30 alunos ficaram classificados para participar na fase regional.  

A fase regional do corta mato ocorreu no dia 8 de Fevereiro no parque da Cidade do Porto, 

e apesar de eu e os meus colegas de estágio já estarmos na ESE a lecionar com as suas 



 

52 

 

respetivas turmas residentes, fomos convidados pelos Professores de Educação Física da 

EB2/3, para os acompanhar ao regional. Após darmos a conhecer ao nosso professor Co-

operante esta situação, chegamos a conclusão que este tipo de vivencias seriam uma mais 

valia para nós e para a nossa formação. Então lá estávamos nós (apenas o núcleo 1), no 

dia 8 de fevereiro na EB 2/3 por volta das 8:15H, em direção ao parque da cidade. Estava 

bastante ansioso por este evento, pois como já referi, era a primeira vez que tinha este 

papel no corta-mato, não conhecia o parque da cidade, mas gosto de novas experiências, 

e isto era tudo novo para mim. Uma vez no parque da cidade, a minha principal preocupa-

ção era não perder ninguém, pode parecer estupido, mas o meu maior medo era chegar 

com 30 alunos e ir embora com 29, ou pior ainda com 31. Dada a enorme quantidade de 

escolas e alunos presentes no mesmo local, os professores de EF, trataram de encontrar 

um pequeno local para nos instalarmos, era o nosso pequeno Spot, os alunos já sabiam 

onde se situava e seria para onde se deveriam deslocar no caso de alguém se perder. Por 

um lado, o Spot que os professores escolheram estava bem posicionado, pois estava perto 

da zona de partida, sendo mais fácil então levar os alunos para o início da corrida. Por outro 

lado, estávamos colocados no local oposto à linha de chegada, e decidimos então distribuir 

tarefas. Dois professores estavam encarregues de levar os alunos à zona de partida; eu e 

o meu colega de estágio, após saber o número de alunos que iriam correr, tínhamos de 

esperar por eles na zona de chegada, agrupá-los e trazê-los para o spot para se juntarem 

aos restantes colegas. A partida parece uma tarefa fácil, mas o medo de perdê-los era tanto 

que eu e meu colega tivemos de adotar algumas estratégias para não ficar ninguém para 

trás. A nossa primeira dificuldade era em reconhecer os alunos, a grande maioria dos alu-

nos que participou não os conhecíamos, mesmo após os professores de EF da EB2/3 dis-

tribuírem t-shirts todas da mesma cor. Eram tantas escolas e tantos alunos que se tornou 

quase impossível identificar os nossos alunos no meio da multidão. Depois da meta, os 

alunos participantes realizavam um pequeno percurso em labirinto onde apenas poderia 

passar um de cada vez, o que facilitou bastante no reconhecimento dos nossos alunos. Eu 

e o meu colega de estágio decidimos então separarmo-nos, para nos certificar que ninguém 

voltava para trás. Os organizadores tinham igualmente delimitado uma área onde os pro-

fesses poderiam acolher os seus respetivos alunos, formando assim uma espécie de cor-

redor, onde a fila de alunos passava pelo centro desse corredor. Eu fiquei colocado nesse 

corredor humano, e o meu colega Paulo estava no final do mesmo. Consoante a chegada 

dos alunos, nós agrupávamos os alunos e após a confirmação da chegada de todos, iria-

mos todos juntos para o nosso pequeno Spot, isto sucessivamente, escalão por escalão. A 
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nossa principal dificuldade foi com os alunos mais novos, alguns alunos era a primeira vez 

que estavam a participar, sentiam-se um bocado assustados devido ao contexto em que 

tudo era totalmente novo.  

Apesar da manhã cansativa, sempre a andar de um lado para o outro, também tivemos 

alguns momentos de convívio. Eu e o meu colega tivemos a oportunidade de encontrar 

outros colegas de estágio em outras escolas, conhecer os alunos deles, não foi apenas 

trabalho. Esta situação também se adequa com os professores de EF, tendo assim a opor-

tunidade de reencontrar colegas de profissão, antigos colegas de curso, parecia uma 

enorme concentração de professores e alunos, todos a conviver e a partilhar o mesmo 

gosto: o desporto. 

Aproveito para referir um pequeno momento, que acredito não tenha muito valor para o 

meu relatório, mas mesmo assim considero importante de relatar. Antes de voltarmos para 

o autocarro, o professor 1 como sabia que eu e o meu colega Paulo somos da área do 

futebol, aproveitou para nos apresentar um amigo dele. Tratava-se do João Pinto, foi um 

dos mais representativos futebolistas Portugueses das décadas de 80-90. Jogou em clubes 

como o F.C Porto e representou a Seleção Nacional. Sempre fui um apaixonado por futebol, 

e tive o privilégio de conhecer, e tirar uma foto, uma lenda de futebol no corta mato regional. 

Nunca me vou esquecer desde momento.  

No final, voltamos todos para a EB 2/3 e, o mais importante, com o mesmo número de 

alunos com que partimos da escola. 

 

4.6.2- TORNEIO GIRA VÓLEI. 
 

Esta foi a primeira atividade em que os dois núcleos de estágio, em conjunto, organizaram 

tudo do início até ao final. Neste pequeno texto vou expor quais foram os passos efetuados 

desde o seu planeamento até a sua execução. Vou igualmente expor alguns problemas 

que nos surgiram e quais as soluções que o grupo encontrou para a resolução desses 

mesmos problemas.    

Este torneio costuma ser organizado pelos núcleos de estágios presentes na ESE, com 

ajuda dos Professores de Educação Física, mas sobretudo com ajuda do Professor XX, e 

aproveito este momento para agradecer a todos os professores que colaboraram connosco, 

mas sobretudo ao professor XX que nos explicou tudo o que seria necessário para a orga-

nização e realização do torneio e forneceu-nos o contacto da federação para pedir que 

colaborassem connosco. 
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O primeiro passo era definir qual seria o objetivo deste torneio, os escalões que iriam par-

ticipar e ver tudo o material necessário para a sua realização. Em seguida, contactar a 

Federação com a intenção de pedir para montar campos, fornecer bolas, medalhas e ca-

misolas para os atletas. Após essa conversa entre os elementos do núcleo e a federação, 

chegamos a uma espécie de um acordo, onde eles nos davam tudo que solicitamos, em 

troca de inscrições. Dado isto, demos uma sugestão, que foi bem aceite tanto pelos ele-

mentos da federação assim como pelo professor XX, em que consistia em inscrever todos 

os alunos que participassem no torneio, ou seja, a inscrição para participar no torneio foi 

realizada em duas fases, a primeira era junto dos respetivos professores de Educação Fí-

sica, pedir e preencher uma ficha de inscrição individual, e só depois de essa ficha estar 

devidamente preenchida e assinada pelos encarregados de educação é que se podiam 

inscrever como equipa. As fichas de inscrição individual foram mais tarde entregues à Fe-

deração. Este torneio tinha a função de classificar as equipas vencedoras para a fase regi-

onal que foi realizada na FADEUP. 

O segundo passo, consistia na divulgação do torneio, foram espalhados vários cartazes 

pela ESE, elaborados pelo núcleo de estágio e assinados pelo diretor, onde informava os 

alunos acerca do dia e da forma como se poderiam inscrever (descrita no paragrafo ante-

rior). A nossa principal dificuldade foi saber quando realizar o regulamento do torneio, como 

não tínhamos imposto um número de equipas limite, optamos por apenas realizar e divulgar 

o regulamento após saber quantas equipas iriam participar. 

O passo três, era a criação de uma listagem de presenças e a definição dos quadros com-

petitivos, consoante os escalões que foram definidos no passo 1. O núcleo optou por sepa-

rar rapazes e raparigas, não podendo assim existir equipas mistas. Após o período de ins-

crições fechar, recolhemos todas as fichas de inscrições individuais e de equipas, e sepa-

ramos pelos respetivos escalões. Mais uma vez o professor XX foi uma ajuda fundamental 

nesta fase, pois forneceu-nos uns registos em formato excel de quadros competitivos, onde 

apenas introduzíamos os nomes das respetivas equipas e, automaticamente, os jogos e os 

árbitros em cada jogo ficavam definidos. Como nem todos os escalões tinham o mesmo 

número de equipas, o núcleo teve algumas dificuldades em definir quantas equipas iriam 

participar, e se iriam realizar um torneio todos contra todos ou diretamente eliminatórias. 

Em alguns casos, sendo poucas equipas, realizavam um torneio todos contra todos e as 

primeiras 4 classificadas passavam para a parte da tarde para realizar a semifinal e final; 

nos escalões com mais esquipas, realizamos igualmente torneios todos contra todos, mas 
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em varias séries, e apenas passavam as primeiras duas equipas para realizar as elimina-

tórias na parte de tarde. 

O passo 4 foi a realização do torneio. Estava previsto realizar o torneio no espaço exterior, 

mas devido às más condições climatéricas, o torneio foi realizado no interior do pavilhão. 

Os campos já estavam todos montados no interior, cerca de 9 campos, e cada escalão iria 

jogar num campo. A nossa principal dificuldade foi na organização para iniciar efetivamente 

o torneio. A nossa ideia era deixar entrar os alunos participantes, e depois cada aluno teria 

de se deslocar à mesa, onde estariam os professores estagiários, para serem informados 

acerca do campo onde iriam jogar e marcar presença, pois muitos alunos estavam a faltar 

às suas aulas. Na realidade não aconteceu nada disto, os alunos entraram no pavilhão, os 

campos estavam montados, muitos deles tinham uma bola de voleibol, e então simples-

mente começaram a jogar voleibol, ignoraram as indicações dadas pelos professores esta-

giários. Tudo ficou um grande caos. Foi então que o núcleo se reuniu e tentou resolver o 

problema de uma forma diferente. Neste caso, fui eu que realizei a iniciativa, e como o 

grupo de Educação Física tem ao seu dispor uma pequena coluna que tem ligação a um 

microfone se necessário, então eu peguei no microfone, reuni todos os alunos no centro do 

campo e realizei a chamada por equipas, direcionando cada equipa para o seu respetivo 

campo. O torneio começou com cerca de duas horas de atraso, mas é de realçar que eram 

muitos alunos. Após o primeiro jogo começar, tudo correu lindamente. Optamos por separar 

algumas tarefas pelos estagiários, onde cada um tinha a responsabilidade de alguns cam-

pos e escalões. Eu não sei bem quantos campos e escalões ficaram os meus colegas, eu 

fiquei com 3 escalões, a jogar em 4 campos. Jogos tinham todos a mesma duração inde-

pendentemente do escalão, por isso eu optei por iniciar todos os meus jogos ao mesmo 

tempo, e finalizar ao mesmo tempo também. Em seguida eu deslocava-me campo a campo, 

marcava o resultado do jogo, e informava quais as equipas que iriam jogar de seguida. 

Após percorrer os meus campos todos, apitava novamente para iniciar o jogo e assim su-

cessivamente. No decorrer do jogo, eu assim como os meus colegas, deslocamo-nos até á 

messa, onde estava a Paula que apontava todos os resultados de cada jogo.  

No final da parte da manhã, informamos quais as equipas que foram apuradas para a parte 

da tarde. Dado a confusão inicial, o núcleo optou por realizar uma nova estratégia para 

iniciar o torneio, em que o objetivo principal era diminuir a massa humana dentro do pavi-

lhão antes do início do torneio. Optamos então por não deixar entrar nenhuma equipa den-

tro do pavilhão. Com todas as equipas alojados na parte de fora do pavilhão, fomos chamar 

uma equipa de cada vez direcionando-as para os seus respetivos campos, isto até todas 



 

56 

 

as equipas estarem nos seus respetivos campos. Com esta estratégia, o início da parte da 

tarde foi muito mais rápido, sem confusão, nem um pavilhão cheio de equipas espalhas a 

jogar com uma bola. 

Tal como na parte da manha, o núcleo dividiu-se pelos escalões, e cada um geria da sua 

maneira, continuando eu com a mina estratégia em começar e finalizar todos os jogos ao 

mesmo tempo, e acredito que todos tenham feito da mesma forma.  

Dado que nem todos os escalões tinham o mesmo número de equipas, algumas series 

acabavam mais depressa do que outras, mas, mesmo assim, optamos por realizar as finais 

todas juntas, para ser o momento mais marcante do torneio. 

No final do torneio realizamos uma listagem de todas as equipas que ficaram em 1º e 2º 

em cada escalão, para informar o Professor XX de quais as equipas apuradas para a fase 

do regional.  

Para terminar este texto, considero que o nucelo não se saiu muito mal, fomos bastante 

elogiados pelos Professores e, segundo o professor XX, batemos o record de inscrições 

num torneio de voleibol realizado na escola. Fiquei bastante contente com a minha presta-

ção, gostei de ver como é que funcionava a organização de um tal evento desportivo, foi a 

primeira vez que organizei algo do género, mas sem dúvida o que mais gostei foi a interação 

com os alunos no momento do torneio. A ESE tem muitos alunos apaixonados pelo voleibol, 

e devido a essa paixão eles criaram um momento de diversão, competição, amizade, e 

partilha de valores sociais muito importantes.  

 

4.6.3- MAIS ATIVIDADES. 
 

Neste ponto vou dar a conhecer algumas atividades extra letivas que foram realizadas, 

muitas delas não estando relacionadas com Desporto ou mesmo com a Educação Física. 

A primeira atividade foi ensaiada durante várias semanas. No dia 21 de novembro a EB2/3 

ia comemorar o dia de S. Martinho da parte da tarde. Esta atividade envolve toda a Comu-

nidade Educativa assim como a colaboração e empenho de todos. Neste dia foram dinami-

zadas várias atividades como a Feira S. Martinho, os Jogos tradicionais, o Concurso de 

escrita criativa, Magusto e caldo verde, Grupo folclore da universidade Sénior/Ermesinde e 

Danças e cantares tradicionais dos países envolvidos no Erasmo KA2 (Polonia, Itália, Chi-

pre e Espanha). Foi-nos então pedido pela professora para colaborar nesta feira na parte 

dos Jogos tradicionais, onde seriam escolhidos cerca de 7 ou 8 alunos por turma para rea-

lizar um pequeno torneio, no jogo de “puxar a corda”, mas a professora tratou de tudo, nós 
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apenas colaboramos na hora do jogo. A atividade que mais fiquei envolvido foi na atuação 

de Danças e Cantares tradicionais do nosso Portugal. A professora descobriu que eu per-

tenço a um rancho, e então pediu-me ajuda para a representação das Danças e Cantares 

tradicionais. Sendo assim passei várias semanas a colaborar com a professora e com a 

professora de música. A primeira fase foi saber qual a música que iríamos cantar e dançar, 

propôs então a Laurindinha, uma música tradicional que quase toda a gente conhece e 

sabe cantar, e foi bem aceite pela professora. A segunda fase seria então treinar a parte 

instrumental e as vozes. Fui então assistir a uma aula da professora de música, onde levei 

a minha concertina. A professora distribuiu alguns papéis com a letra da Laurindinha e dis-

tribuiu igualmente alguns instrumentos para acompanhar a concertina, instrumentos como 

o bombo, ferrinhos, reco-reco entre outros. Na parte das vozes duas alunas da escola, com 

bastante talento para cantar, cantaram alternadamente as quadras da Laurindinha e toda a 

turma cantava a parte do refrão. Depois da parte instrumental e vozes estarem devidamente 

ensaiadas, passamos então para a 3ª fase que consistia na criação de uma coreografia 

para ser realizada pelos outros estudantes estagiários e alguns professores da escola. Ti-

vemos então mais um ensaio onde mostrei qual seria a coreografia, e os professores gos-

taram. Claro que inicialmente tiveram algumas dificuldades, mas no final do ensaio já estava 

toda a gente a dançar de forma minimamente correta. Tivemos vários ensaios, e resumindo 

eu toquei concertina (Laurindinha), duas alunas cantaram, alguns alunos e professores fi-

zeram o refrão e tocaram alguns instrumentos para acompanhar, e os professores assim 

com os restantes estagiários dançaram a coreografia que criei. Dois dias antes do dia da 

Representação, estava bastante nervoso, porque queria que tudo corresse bem, pois ape-

sar de não ser uma atividade minha, tinha investido bastante tempo nesta atividade, desde 

da criação da coreografia até ao seu ensino. 

Agora que a representação acabou, posso dizer que estou orgulhoso de todo o trabalho 

que realizei, assim como a prestação dos meus colegas. Creio que todos os restantes pro-

fessores que não participaram ficaram bastante surpreendidos com a nossa prestação. 

Para mim o que mais pode provar que os professores gostaram do meu trabalho, e da 

nossa prestação, foi pelo facto da Professora no final ter vindo falar comigo para voltarmos 

a realizar uma prestação no dia 3 de maio de 2019, no âmbito do Sarau da Literatura, no 

fórum de Ermesinde, onde iriamos representar a comunidade Escolar. 

Relativamente a esta última atuação do dia 3 de maio de 2019, apenas dois estudantes do 

núcleo de estágio 1 e 2 aceitaram o desafio lançado pela professora, sendo eu e a Cátia. 

Fiquei novamente responsável pela parte instrumental e dança, mas por motivos de falta 
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de tempo, optamos por realizar a mesma coreografia. Dado a dimensão do evento, a pro-

fessora pediu auxílio a mais alguns alunos e professores para participarem na nossa atua-

ção, significando isto que se tornava necessário realizar pelo menos um ensaio por semana 

para que estes conseguissem aprender a coreografia e os seus passos. Os ensaios foram 

passando, e a data do espetáculo foi se aproximando. Realizamos um último ensaio no 

Fórum de Ermesinde, no dia e no local do Sarau, horas antes da apresentação. Foi um 

momento incrível, onde todos se esforçaram e se dedicaram para realizarmos uma boa 

atuação. Partilho uma foto tirada no final da nossa atuação (ver anexo 5), uma foto muito 

importante, representa todo o esforço e carinho que todos os elementos sentiam e realiza-

ram para estar ali presentes. 
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 4.7- ALUNOS- IGUAIS, MAS DIFERENTES.  
 

As nossas escolas estão cada vez mais diferentes, dentro das salas, nos corredores, no 

pavilhão, muitas crianças e jovens. É impossível ignorar o facto de as salas de aula estarem   

cada vez mais a serem ocupadas pela heterogeneidade, tornando assim mais complexa a 

atuação do professor para conseguir que, entre a enorme panóplia de personalidades e 

feitios, exista respeito, amizade, e fazer crescer cada um dos alunos como comunidade…, 

não é tarefa fácil!  Mas, por outro lado, a sociedade deve cada vez mais aproveitar estas 

diferenças que são uma riqueza por explorar. Torna-se então importante saber de onde 

provém está diversidade cultural, e para Ramos (Ramos, 2003)  Portugal é “um dos países 

comunitários com aumento mais rápido de imigrantes, num curto espaço de tempo nos 

últimos anos”. A imigração é um dos pontos apontados por este autor, promovendo assim 

a multiculturalidade. Eu considero que existem diversas microculturas dentro da sociedade, 

por exemplo, em Portugal nos últimos anos tem recebido cada vez mais brasileiros, e tenho 

observado que eles não abdicam dos seus ussos e costumes, respeitando a cultura e men-

talidade portuguesa, mas não assumindo totalmente a nossa cultura. Tal como já referi no 

início deste relatório, nasci em França onde vivem muitos portugueses que respeitam os 

usos, costumes e valores franceses, mas nunca abdicam das tradições e valores do seu 

país. Quando ainda morava em França, todos os sábados à noite realizavam-se bailes or-

ganizados pelos portugueses, com música tradicional portuguesa, com atuação de cantores 

portugueses, ranchos folclóricos entre outros. Esta organização era realizada através da 

colaboração de uma associação de portugueses com a camara municipal lá em França, 

isto prova que em vários países já reconhecem e aceitam a diferenças provindas de vários 

países.  

A tarefa da escola e dos professores a meu ver é conseguir reconhecer as diferenças, não 

só a nível cultural, mas também as diferenças relativamente a ritmos de aprendizagem, 

interesse e capacidades. A tarefa mais fácil é reconhecer as diferenças, mas em seguida é 

necessário encontrar estratégias de forma a incluir a totalidade dos alunos na comunidade 

escolar e no processo de ensino aprendizagem. Esta inclusão para Vieira  (Vieira, 1999) ) 

“implica  as noções de reciprocidade e troca na aprendizagem, na comunicação e nas rela-

ções humanas (...) entre os indivíduos portadores de diferentes culturas.” (p.20).  Assim, 

torna-se essencial que as praticas pedagógicas desenvolvidas tenham em conta que “os 
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alunos são diferentes pela sua origem, aquisição anteriores, projetos, características, inte-

resses e qualidades pessoais mutáveis e por isso se diz cada aluno possui um ritmo próprio 

de aprendizagem” (Engberg, Orvalho, Wolfgang, & al, 1995). 

A escola deve ser vista como um local de todos para todos, segundo Romani  (Romani, 

2004) a escola é o lugar onde se desenvolve a ação educativa, onde se realiza, de maneira 

prática, a educação para os cidadãos. Assim, as orientações curriculares, com todas as 

suas áreas de conteúdo pela qual o ensino se rege, devem estar concebidas e organizadas 

de maneira a que possam abranger e integrar todos os elementos no processo educativo a 

este nível.  Mas na verdade o que significa dizer que a escola é para todos? É apenas 

deixar toda a gente frequentar a escola? Eu considero que quando dizemos que a escola é 

para todos significa ter em conta a diversidade existente dentro da mesma, tendo em aten-

ção as diferenças de língua, religião, costumes, valores e capacidades. Na minha turma 

tentei ao máximo unir os meus alunos como um único grupo, mas não colocar todos dentro 

do mesmo saco, mas uni-los através das suas diferenças. Foi sem dúvida a tarefa mais 

difícil durante esta experiência como professor, conseguir unir um conjunto de pessoa tão 

diferente, sobretudo quando estamos em educação física considerando a nível de capaci-

dade e aptidão física.  

No próximo ponto vou expor algumas reflexões que realizei no decorrer do ano de estágio, 

e vou falar na estratégia que utilizei para conseguir lidar com a multiculturalidade desportiva 

que existia a minha turma, de forma a manter o grupo unido, coeso, e levar a cada um dos 

alunos de forma individualizada uma oportunidade para aprender, sem deixar ninguém para 

trás.  
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4.8- LIDAR COM A DIFERENÇA- TRABALHO POR NÍVEIS. 
 

Tal como foi referido anteriormente, cada vez mais existem diferentes níveis na sociedade. 

Visto que a escola é um reflexo da sociedade, na sala de aula esta diferença também está 

presente. A minha turma era constituída por 19 alunos, e todos eles diferentes, cada um 

com a sua maneira de pensar, cada um com a sua motivação, cada um com as suas capa-

cidades, e cada um com os seus valores. A minha principal dificuldade era conseguir dar a 

conhecer o mesmo conteúdo, a um grupo de pessoas tão diferentes. Desde cedo optei 

então por trabalhar por níveis. Visto que a disciplina de Educação física utiliza o desporto 

como meio de ensino, decidi criar dois grupos na turma, agrupando-os consoante as suas 

capacidades físicas para o desporto.  Na modalidade de futebol, utilizei durante toda a uni-

dade didática estes grupos, claro que poderiam ser ajustados consoante a sua evolução, 

os alunos do grupo que à partida tinham menos capacidades se evoluíssem o suficiente 

para realizar as tarefas do outro grupo mudavam de grupo.  
“Nesta aula, devido à situação que surgiu na aula da Avaliação Diag-

nostica, optei então por trabalhar por níveis. Durante toda a aula se-

parei a turma em dois grupos, onde num dos grupos a capacidade 

para a modalidade era superior, tinham tarefas mais complexas, 

mesmo tendo os mesmos conteúdos. Creio que vou ter de continuar 

com esta metodologia, pois a diferença entre os dois níveis é muito 

grande, e se os misturar um deles vai sempre ser prejudicado no pro-

cesso de ensino aprendizagem. Durante a aula senti algumas dificul-

dades relativamente à minha orientação na aula. Por vezes, sentia-me 

um pouco perdido, pois um grupo estava a realizar uma determinada 

tarefa, outro estava a realizar outra tarefa, e isso inicialmente foi muito 

estranho, não consigo descrever em palavras. Na parte final da aula 

já me senti mais seguro e confiante para continuar com este método.” 

(Reflexão 26-04-2019/Futebol)  

Tal como podemos ver no excerto de uma das reflexões que realizava no final de cada aula, 

trata-se da 2º aula de futebol onde pela primeira vez decidi trabalhar por níveis. Tomei esta 

iniciativa pois durante a Avaliação Diagnostica deparei-me com dois níveis totalmente dife-

rentes, um nível muito bom e um menos bom. Para não beneficiar uns e prejudicar outros, 

decidi separar os dois grupos, e basicamente cada grupo tinha um plano de aula específico 

consoante as suas capacidade e evolução. No que toca à criação destes grupos, dei liber-

dade aos alunos para escolherem consoante as capacidades que eles consideravam ter ou 



 

62 

 

não ter. Expliquei os dois exercícios, um mais complexo e outro menos. Após a explicação 

os alunos deveriam escolher em qual grupo se posicionar. Fiquei surpreendido pois os alu-

nos que efetivamente demonstram menos capacidade na Avaliação Diagnostica posiciona-

ram-se no grupo que iriam realizar tarefas mais simples. Utilizei sempre este método du-

rante toda a \unidade didática de Futebol, e notei que ambos os grupos evoluíram bastante. 

Mas com isto questiono-me: será que se colocasse todos os alunos no mesmo grupos eles 

iriam evoluir de igual modo? Ou será que iriam evoluir muito mais? Como forma de resposta 

a estas questões considero que a separação dos dois grupos foi benéfica para todos os 

alunos. Tal como em todas as aulas no final, seja qual for a modalidade os alunos tinham 

de jogar, e no momento de jogo, optei por juntar os dois grupos e realizar 3 equipas com 

todos os alunos. A partir desta aula, nunca mais juntei os dois grupos para realizar jogo, 

pois na verdade os alunos com mais capacidade jogavam entre si, e os menos aptos não 

interagiam no jogo porque não se esforçavam para interagir, mas também porque o outro 

grupo não queria circular a bola por todos os elementos da equipa. 

Nem sempre tive a intenção de trabalhar por níveis, mas muitas vezes os caminhos que a 

aula decide tomar levam os professores a tomar algumas decisões que implicavam o tra-

balho por níveis.  
“Nesta aula, inicialmente estava previsto numa primeira parte rever os 

batimentos introduzidos na aula anterior, e numa segunda parte iria 

introduzir dois batimentos novos, amorti e remate. Com tudo, eu e o 

meu colega do núcleo de estágio tivemos de acompanhar 4 turmas do 

8º ano da ESE, numa visita à LIPOR, tive então de acabar a aula mais 

cedo. Uma aula de 100 min, apenas consegui lecionar 50 min, onde 

nada se passou com tinha planeado. Depois de saber o tempo de aula 

que realmente iria lecionar, optei por apenas introduzir os dois bati-

mentos e rever todos numa próxima aula. Acontece que foi muito am-

bicioso com a minha turma. Após a introdução do Serviço, do Lob e do 

Clear, pensei que a turma tivesse capacidade para evoluir para alguns 

batimentos mais complexos, mas logo com a introdução do remate, vi 

que a maioria dos alunos não era ainda capaz de realizar a mesma. 

Como é obvio sempre existem alguns casos que têm mais capacida-

des, nesses casos eu continuei com o meu plano normal e introduzi 

os dois batimentos. Nos restantes alunos, eu optei por realizar a exer-

citação dos batimentos introduzidos na aula anterior.” (Reflexão 14-

05-2019/Badminton). 
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Tal como podemos ver no excerto anterior, nem sempre as coisas correm como queremos. 

Neste caso na modalidade era Badminton, e com a ânsia de ensinar tudo, quis introduzir 

dois batimentos ligeiramente mais complexos dos já introduzidos. Com isto, deparei-me 

com um conjunto de alunos incapaz de os realizar, alguns nem sequer sabiam realizar os 

batimentos já introduzidos e exercitados nas aulas anteriores. A culpa nestes casos é intei-

ramente do professor, não tive a capacidade para perceber quanto a turma era capaz de 

evoluir.  Como o plano de aula não é uma religião, face a esta situação, decidi apenas 

continuar com o plano num pequeno grupo de alunos, com mais capacidades para a reali-

zação das tarefas propostas, e nos restantes alunos decidi rever todos os batimentos que 

já tinham sido introduzidos e exercitados nas aulas antecedentes.  Creio que esta foi uma 

boa decisão, pois na aula seguinte os alunos já estavam mais preparados para a introdução 

dos batimentos que introduzi ao pequeno grupo de alunos. Todos os alunos chegaram mais 

ao menos ao mesmo ponto, mas com ritmos de aprendizagem diferentes, isto é o que dife-

rencia muito os elementos da minha turma, todos eles tinham capacidades para atingir os 

objetivos que proponha, mas os ritmos de aprendizagem eram diferentes, e eu como pro-

fessor tive esse aspeto em consideração, e tentei não precipitar o processo. 
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4.9- ESTRATÉGIAS PARA ENVOLVER OS ALUNOS E MELHORAR O PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM. 

 

Ao longo do meu ano de pratica supervisionada, o meu principal objetivo, em todas as au-

las, eram envolver os alunos nas tarefas que iria propor, não queria que eles se sentissem 

obrigados a realizar as tarefas, mas sim que compreendessem a sua importância na apren-

dizagem, posso dizer que tentei criar um clima de aprendizagem consciente no seio da 

turma. Por outras palavras, eu quis atingir o sucesso educativo, e esse sucesso apenas 

seria alcançado se os alunos tiverem conhecimento e consciência das vantagens e capa-

cidades que lhes proporcionaria. 

As escolas, em geral, têm um papel fundamental na construção do sucesso educativo e os 

professores, em particular.  “A investigação mostra que quando o professor acredita em si, 

acredita também nos seus alunos e na capacidade de todos, em conjunto, realizarem de 

forma gratificante e com sucesso as situações de aprendizagem. A certeza de que todas 

as crianças podem aprender e de que ensinar crianças com dificuldades é ensinar mais e 

não menos parece constituir convicção comum aos docentes que atribuem a si a respon-

sabilidade pelo que na aula se passa” (Ferreira & Santos, 2008). 

Segundo Santos (Santos, et al., 2009), “o acompanhamento dos alunos, contínuo, sistemá-

tico e consequente, é fundamental para garantir o sucesso educativo e a redução do aban-

dono escolar. Este acompanhamento pressupõe a recolha de informação, análise, diagnós-

tico e implementação de medidas de acção”.  

O tempo também é um fator importante para o processo de ensino aprendizagem, tal como 

já referi anteriormente, cada aluno aprende ao seu ritmo, e alguns podem necessitar mais 

ou menos tempo para adquirir novos conteúdos, cabe então ao professor compreender os 

seus alunos e o respetivo nível de aprendizagem.  

Com isto tudo, em todas as minhas aulas tentei analisar estes aspetos, do tempo, motivar 

os alunos sempre que possível com feedbacks de forma a demonstrar que acreditava nas 

capacidades de cada um, isto tudo para conseguir envolver os alunos no processo de en-

sino aprendizagem, mas para além destes aspetos, tive de adotar algumas estratégias di-

ferentes para motivar e envolver os alunos no processo de ensino aprendizagem de forma 

a atingir o tal sucesso educativo. Mas afinal o que é isso da motivação? O termo motivação 

deriva do latim movere que significa movimento (Pintrich, 2003), e ao relacionar a motivação 

com o processo de aprendizagem escolar, constata-se que é fundamental que os alunos 
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estejam motivados para regularem efetivamente a sua aprendizagem, ativarem estratégias 

eficazes, e desencadearem esforço (Boekaerts, 1995). É essencial manter os alunos moti-

vados, pois significa que vamos ter alunos que tomam iniciativas, não têm problemas para 

enfrentar desafios, procuram resolver os problemas de maneira mais eficaz, são curiosos, 

e sobretudo querem aprender, e isto é fundamental para o atingir do sucesso educativo. 

Para tal, tentei ao máximo manter a totalidade dos alunos motivados em todas as aulas, 

utilizando algumas estratégias.  

Uma das estratégias que mais utilizei nas aulas foi a utilização da competição, embora a 

utilização da ideia de competição em ambiente inicial seja bastante controversa (Oliveira & 

Borges, 2015). Há́ quem a defenda e qualifique como uma relevante estratégia para se 

fomentar a aprendizagem e quem a veja como uma proposta prejudicial ao processo de 

aprendizagem. Eu pessoalmente faço parte do grupo de pessoas que acredita no estímulo 

e vantagens que a competição pode trazer para o aluno, tal como podemos ver no excerto 

de uma das reflexões que realizei durante o estágio:  
“Nesta primeira aula da modalidade de Atletismo, começamos com ve-

locidade e resistência. Antes do início da aula, estava bastante preo-

cupado com a o que poderia acontecer, pois na última aula tinha avi-

sado os meus alunos que iríamos começar com atletismo, e fiquei com 

a impressão de que eles não gostaram muito da ideia. Fiquei então 

bastante assustado, pois se os alunos não se sentem motivados para 

realizar e participar na aula de Educação Física, pode e vai de certeza 

estragar um bocado a dinâmica da aula. Para tal tentei ao máximo 

realizar exercícios atrativos para os alunos, com muita competição de 

forma a tentar manter os alunos motivados e empenhados.” (Reflexão 

12-03-2019/ Atletismo)  

Com está reflexão podemos ver que optei por realizar exercícios com base na competição, 

para motivar os alunos, visto que inicialmente fiquei com uma má impressão acerca do 

gosto e futuro empenho que a turma iria realizar nas aulas de Atletismo. No final da Unidade 

Didática de Atletismo, tanto eu como a turma sentimos a necessidade de querer continuar 

com esta modalidade, embora os alunos inicialmente não queriam ter esta modalidade, mas 

no final todos queriam continuar porque estavam a adorar. Não apliquei o Modelo de Edu-

cação Desportiva (MED) na sua totalidade, mas criei equipas (não fixas, iam variando de 

aula para aula), e a base dos planos de aula era a competição.   

Como em tudo na vida, não existem apenas vantagem ao usar  a competição na aula.  
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“Nesta aula, tal como referi na reflexão anterior, optei por direcionar a 

aula numa vertente mais competitiva. Numa fase inicial os alunos es-

tavam super motivados e empenhados nas tarefas, mas com o decor-

rer da aula observei alguns aspetos negativos desta vertente mais 

competitiva. Um dos exercícios era em 3 min conseguir colocar o má-

ximo de volantes dentro de um arco, apenas em serviço, o problema 

é que com a ânsia de vencer os alunos já realizam os serviços de 

qualquer maneira, não pensavam naquilo que estavam a fazer. Estes 

são alguns pormenores que temos de ter em atenção quando plane-

amos uma aula mais competitiva. A maior parte dos alunos esqueceu 

totalmente a forma como executar os batimentos e apenas se focou 

na competição. Cabe então ao professor demonstrar qual a realização 

entre a execução técnica e a eficácia do batimento.” (Reflexão 21-05-

2019/Badminton).  

Tal como podemos ver na reflexão anterior, por vezes os alunos mais competitivos focam-

se apenas em vencer, e esquecem tudo o que foi transmitido anteriormente. Neste caso, 

estavam a exercitar o serviço, e os alunos com a ânsia de vencer as outras equipas forma-

taram as mentes para “VENCER” e parece que esqueceram tudo aquilo que foi ensinado. 

Cabe então ao professor alertar os alunos que se realizassem o serviço tecnicamente cor-

retos seriam muito mais eficazes, vencendo assim a competição.  

De uma forma geral, os alunos gostam de desafio, e embora entenda que deva existir com-

petição em todas as aulas, alguns autores consideram a competição como algo que não 

vai motivar ou promover sucesso educativo, mas na verdade a base do desporto é a com-

petição, pelo que pode e deve ser utilizada nas aulas de educação física. Nas minhas aulas, 

e na minha turma, a utilização desta vertente mais competitiva resultou plenamente, criando 

um clima positivo para aprendizagem e empenho por parte da totalidade dos alunos. Como 

é natural, senti uma maior evolução nos alunos que à partida não gostavam de educação 

física, e que consideravam que as aulas de Educação física não serviam para nada, a não 

ser passar o tempo. Com tempo, e muita paciência, conseguimos incluir estes alunos nas 

atividades das aulas, o importante é acreditar neles e sobretudo eles verem que nós acre-

ditamos. 
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4.9.1- ROTINAS ORGANIZATIVAS   
 

Na verdade, quando falamos em rotinas organizativas, estamos a referimo-nos a quê? Às 

turmas realizarem sempre os mesmos exercícios? O método de organização dos exercícios 

ser sempre o mesmo?  Será que na prática escolar a rotina é um mal ou um bem necessá-

rio?  

Com base na minha experiência, a criação de algumas rotinas organizativas promove um 

clima positivo para aprendizagem. Por exemplo na minha turma, o início de aula era sempre 

realizado da mesma forma e num local específico do pavilhão, assim como a organização 

de determinados exercícios, muitas vezes eram a mesma de modalidade para modalidade, 

permitindo assim “ganhar” tempo de aula.  

“As crianças aprendem, através dessas rotinas, a prever o que fará na escola e a organizar-

se. Por outro lado, a existência dessas rotinas possibilita ao professor distribuir com maior 

facilidade as atividades que ele considera importantes para a construção dos conhecimen-

tos em determinado período, facilitando o planeamento diário das atividades didáticas.” 

(Leal, 2004).  Alguns autores consideram que as crianças aprendem através das rotinas, e 

eu penso da mesma forma. Muitas vezes as rotinas servem para uma melhor compreensão 

dos exercícios. No início do ano letivo, no meu caso o segundo período, na modalidade de 

andebol surgiu um pequeno percalço num exercício de 2 vs 1. Os alunos na primeira aula 

não conseguiram compreender a dinâmica do exercício, mas com a minha insistência aula 

após aula os alunos automatizaram e compreenderam a dinâmica do mesmo, fazendo com 

que o êxito do exercício fosse garantido nas próximas realizações.  Alguns professores no 

meu lugar optariam por desistir do mesmo, mas eu sabia que era apenas uma questão de 

tempo até eles compreenderem o exercício, e também porque iria utilizar o mesmo exercí-

cio noutras modalidades a realizar futuramente, era então imprescindível a compreensão 

por parte dos alunos do exercício.  

Outros autores consideram que a diversificação é mais vantajosa para o aluno, sendo ne-

cessário diversificar as atividades e seus modos de organização: situações didáticas em 

grande grupo, pequenos grupos, duplas e de forma individual (Cruz, Manzoni, & Silva, 

2012). Eu não concordo plenamente com estas opiniões, considero que numa fase inicial 

do ensino de uma modalidade ou conteúdo devem existir rotinas de modo que facilitem a 

compreensão do aluno, pois se um aluno está a aprender a realizar um passe, em diferen-

tes situações provavelmente vai demorar mais tempo. Mas será que a longo prazo o aluno 

que aprendeu com diversidade, vai ser melhor? Com base na pergunta anterior, considero 
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que a diversificação é mais vantajosa neste aspeto, por providenciar ao aluno mais capaci-

dades e mais vivências, e se o nosso objetivo é fazer com que ele consiga realizar o passe 

dentro de uma situação de jogo, certamente a diversidade é mais vantajosa. Vantajosa no 

sentido em que o jogo é muito imprevisível, e se o aluno conseguir realizar o passe em 

diferentes situações a probabilidade de êxito durante o jogo na sua realização é elevada. 

Mas então como devemos fazer? Diversificar ou criar rotinas? Não existe uma receita mila-

grosa para o ensino, cada um faz o ensino à sua maneira, da maneira que considerar me-

lhor para os seus alunos, de forma a promover um clima positivo para aprendizagem. Eu 

pessoalmente utilizo os dois métodos, tal como referi anteriormente, numa fase de introdu-

ção de conteúdos, utilizo bastante as rotinas organizacionais, e muitas vezes de modalida-

des diferentes. Após os alunos conseguirem realizar os conteúdos que introduzi, de forma 

correta, utilizo então organizações mais diversificadas para promover situações de ensino 

diferenciadas.  

Eu sou apologista que cada professor tem os seus métodos, consoante as suas crenças e 

vivências e obviamente a sua formação inicial também é fundamental, este é o meu método, 

para muitos pode estar errado ou certo, o importante é eu acreditar naquilo que estou a 

ensinar e fazer os alunos acreditarem também.   

Na conceção de Veiga (Veiga, 2006), o professor não pode mais ser aquele que tem uma 

didática definida com papel de apenas ensinar o conteúdo, ele deve assumir seu papel de 

mentor e facilitador, deve priorizar e intermediar o acesso do aluno à informação. Com isso, 

suas técnicas devem ser aprimoradas constantemente e seus métodos e metodologias de 

ensino, atendendo às necessidades que vão surgindo.  Isto foi o que tentei realizar durante 

todo o ano de estágio, e acredito que todos os professores de educação física e outras 

áreas deveriam fazer o mesmo.  

 

4.9.2- AUTONOMIA E RESPONSABILIZAÇÃO. 
 

A autonomia em contexto educativo é a capacidade do aluno se responsabilizar pela sua 

aprendizagem, refletir criticamente e tomar as suas decisões (Zoghi & Dehghan, 2012). 

Muitos professores pensam que o termo autonomia simboliza deixar o aluno fazer o que 

quiser, e ficam então reticentes no que toca este ponto, fulcral da educação e formação dos 

nossos jovens. A construção da autonomia ocorre dentro de certos limites que o professor 

vai manipulando de forma a orientar a aprendizagem dos alunos (Zoghi & Dehghan, 2012), 
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mas a autonomia do aluno depende da autonomia do professor, no sentido que é este que 

vai gerir o percurso de aprendizagem dos alunos (Tschirhart & Rigler, 2009). 

Com base no referido, considero o desenvolvimento da autonomia uma prioridade, do que 

toca a formação dos nossos alunos. Claro que não podemos dar logo autonomia total aos 

nossos alunos, algo que variadas vezes eramos alertados nas aulas de didática da Profes-

sora Isabel Mesquita. No que toca à autonomia e à responsabilização dos nossos alunos, 

é semelhante, primeiro temos de temos de gerir e controlar, para pouco a pouco eles pos-

sam pensar e agir autonomamente, e isto é o mais difícil, saber quando é que os nossos 

alunos estão preparados para aceitar a responsabilidade da sua formação. 
“Esta aula, com a duração de 50 min, foi uma aula ligeiramente dife-

rente. O meu principal objetivo de aula era dar autonomia total aos 

alunos, com o intuito da turma se conseguir auto-organizar sem indi-

cações do professor. Para tal, optei por dividir a turma em 3 equipas, 

e cada equipa tinha um capitão. De forma propositada a escolha dos 

capitães foi da minha responsabilidade, e selecionei as pessoas me-

nos extrovertidas para esta função. Após o agrupamento da turma por 

equipas, realizamos um torneio de andebol. A turma encontrava-se di-

vidida na equipa A, B,C, e todas iriam jogar umas contra as outras. 

Cada jogo teve a duração de 6 min, e no final do jogo os capitães das 

equipas em campo tinham de vir ter comigo para me informar acerca 

do resultado. A equipa que estava de fora, o capitão da mesma, tinha 

de selecionar dois elementos da sua equipa para arbitrar o jogo. Nesta 

aula eu não dei nenhuma orientação a nível organizacional, apenas 

expliquei o que iria acontecer e apitava no final do encontro. Antes do 

início da aula estava bastante reticente, pois pensei que iria ser um 

fracasso, mas contra todas as minhas expectativas, a nível organiza-

cional, a turma foi 5 estrelas, conseguimos realizar o torneio com muita 

competitividade, mas sobretudo motivação e empenho. Senti que com 

esta forma de atuar os alunos estavam a sentir-se mais responsáveis, 

pois o bom funcionamento da aula dependia exclusivamente das suas 

ações. Esta aula deu-me mais motivação para pouco a pouco dar mais 

autonomia as minhas alunas, pois a maioria tem maturidade suficiente 

para conseguir dar voz a essa responsabilidade. “(Reflexão 18-01-

2019/Andebol).  

A reflexão anterior é referente ao primeiro momento que optei por dar autonomia aos meus 

alunos.  Inicialmente estava muito reticente relativamente a este ponto, pois existem dois 
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casos na turma em que quando viro costas aproveitam para realizar outras tarefas, fora do 

contexto de aula, e o meu medo é que eles fizessem o mesmo. Cabe então ao professor 

impor limites, mesmo com autonomia, o aluno deve saber que acima de tudo tem de res-

peitar e cumprir um conjunto de regras impostas pelo professor, de forma a salvaguardar 

um ambiente propício para a aprendizagem.  

 

 
 

4.9.3-PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

Relativamente a este tema, pode-se falar em 3 tipos de avaliações: diagnostica, formativa 

e sumativa. 

A avaliação diagnóstica é baseada em averiguar a aprendizagem dos conteúdos propostos 

e os conteúdos anteriores que servem como base para criar um diagnóstico das dificulda-

des futuras, permitindo então resolver situações presentes (Kraemer, 2006).  

Podemos ver que o papel da avaliação nem sempre é atribuir uma nota ao aluno, muitas 

vezes, tal como acontece na avaliação diagnostica, serve apenas para informar o professor 

do nível geral da turma e também do nível individual de cada aluno na nova modalidade.  

Na minha prática, na primeira aula de cada unidade didática realizava uma avaliação diag-

nostica, baseada nos conteúdos que futuramente iria introduzir e exercitar (ver anexo 6).  

A avaliação formativa é a forma de avaliação em que a preocupação central reside em 

coletar dados para reorientação do processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de uma 

"bússola orientadora" do processo de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa não 

deve assim exprimir-se através de uma nota, mas sim por meio de comentários (Blaya, 

2004). Relativamente a esta avaliação, geralmente eu realizava-a no meio da unidade di-

dática. Tal como a autora referida, ao realizar esta avaliação no meio da unidade didática 

eu “reorientava” a minha prática, e aferia quais os conteúdos que realmente ensinei, e se 

podia ou não progredir ainda mais com os meus alunos. Nestas avaliações eu não informo 

os alunos que estão a ser avaliados, realizo a aula de forma normal e vou apontando alguns 

aspetos que considero importantes. Nesta avaliação não tinha nenhuma grelha definida, 

apenas apontava os aspetos que mais se realçam durante a aula, tendo obviamente alguns 

pontos definidos, tidos como prioridades para observar.  
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Relativamente à avaliação sumativa, descreve uma avaliação pontual que geralmente 

ocorre no final do curso, de uma disciplina, ou de uma unidade de ensino, visando determi-

nar o alcance dos objetivos previamente estabelecidos. Visa elaborar um balanço somatório 

de uma ou várias sequências de um trabalho de formação e pode ser realizada num pro-

cesso cumulativo, quando esse balanco final leva em consideração vários balancos parciais 

(Gil, 2006).   

Geralmente realizava sempre a avaliação sumativa na última aula da unidade didática, era 

uma espécie de modo de balanço final que realizava. Nesta avaliação os alunos já eram 

informados acerca dos critérios, conteúdos, e formas de avaliação. As grelhas de avaliação, 

geralmente eram muito semelhantes às utilizadas na avaliação diagnostica, e baseava-me 

muito num manual de EF do ensino secundário (Romão & Pais, 2013). 

Após está breve introdução, gostaria de focar duas questões, que ao longo do meu estágio, 

sempre foram uma curiosidade: avaliação subjetiva? Existe aprendizagem durante a avali-

ação? 

A meu ver o processo de avaliação é um processo inteiramente subjetivo, depende do ava-

liador. Dois professores diferentes a avaliar o mesmo aluno, nos mesmos conteúdos certa-

mente não irão ter a mesma opinião. Mas então de que depende esta subjetividade?  A 

principal causa de subjetividade são os critérios de avaliação, com critérios de avaliação 

bem definidos e detalhados, a margem de subjetividade do sujeito vai ser sempre menor. 

Por exemplo um critério para o passe (futebol) formulado da seguinte maneira “realiza 

passe com zona interna do pé”, é muito mais preciso do que “realiza passe corretamente”. 

Mas o que é este corretamente, o correto para mim por ser o incorreto para outro. Será 

então a definição de critérios a solução? Não. Existe outro aspeto que considero determi-

nante no que diz respeito à subjetividade, é o efeito de Halo. Segundo a enciclopédia britâ-

nica o efeito halo apresenta-se quando uma impressão é formada a partir de uma caracte-

rística inicial influenciando múltiplos julgamentos ou classificações de fatores não relacio-

nados (Neugaard, 2016). O efeito de Halo, basicamente pode ser a afetividade que criamos 

com os alunos, afetividade criada a partir de traços característicos ou mesmo gostos em 

comum. O professor pode assim contaminar a sua avaliação. Suponhamos que que o pro-

fessor vai avaliar uma determinada modalidade, com critérios bem definidos para cada con-

teúdo, mas o professor na hora de atribuir uma nota está com alguma duvidas em determi-

nados alunos. O efeito de Halo vai influenciar na nota a atribuir, para cima ou para baixo. 
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No final do segundo período, pela primeira vez, iria atribuir uma nota a cada um dos meus 

alunos, nota final de período. Foi uma das tarefas mais complicadas que alguma vez reali-

zei. Após atribuir as notas aso meus alunos tivemos uma reunião com o nosso professor 

cooperante, para falarmos acerca disso. Para resumir o que foi tratado na reunião, por ou-

tras palavras, falamos do efeito de Halo, ou seja, avaliei com o coração. Como tenho bas-

tante carinho por todos os elementos da minha turma, a minha avaliação estava contami-

nada, pois atribui notas muito mais elevadas em comparação com as capacidades e co-

nhecimentos adquiridos pelos alunos. Mesmo tendo critérios bem definidos, a subjetividade 

estava presente na avaliação. Eu estava com o meu colega de estágio no momento de 

avaliação, e por vezes em discussão ele dizia “eu não dava essa nota ao aluno x”, isto a 

meu ver é a consequência do efeito de Halo. Os critérios estavam bem definidos, o meu 

colega apesar de não estar a avaliar os meus alunos, estava presente nos momentos de 

avaliação, mas mesmo assim não tinha a mesma opinião, e o que muda estas opiniões são 

afetividades, que nada tem a ver com o conteúdo ou matéria de ensino. Muitos autores 

defendem que a neutralidade deve estar presente na avaliação, e eu concordo, mas creio 

que nunca vai existir neutralidade na avaliação a partir do momento em que um sujeito 

define a classificação de algum, vai ser sempre subjetiva, irá sempre depender do sujeito. 

O ato de avaliar, a meu ver não deve apenas ser utilizado para atribuir uma nota. Para Black 

e William (2009) a avaliação necessita de se colocar ao serviço da aprendizagem do aluno, 

encontrando-se em permanente reorganização dialógica entre professores alunos. A avali-

ação deve ser assumida como parte integrante da aprendizagem (Black, Dylan Wiliam, 

Wynne Harlen e John Gardner ARG, 1999).   

Nós professores devemos então diferenciar dois aspetos, sendo a avaliação da aprendiza-

gem e a avaliação para aprendizagem. Mas qual será a diferença entre estes dois “tipos de 

avaliação”? A meu ver, a principal diferença é a atitude do professor no momento da avali-

ação, a aula de avaliação deve ser encarada como uma aula normal, a única diferença é 

que o professor vai registar informação sobre a performance dos alunos. Muitos professores 

encaram a avaliação como uma aula fora do comum, muitas vezes apenas realizam jogo, 

deixam os alunos a jogar e estão completamente fora da aula a registar o desempenho, e 

este tipo de atitude apenas serve para a avaliação da aprendizagem. Para proporcionar 

uma avaliação para a aprendizagem, o professor deve estar mais pró-ativo, no que toca a 

atribuição de feedbacks, correções, incentivos. Não é por se tratar de uma aula de avaliação 

que se um aluno estiver a realizar mal um passe não o vamos corrigir ou questionar. Deve-

mos então utilizar a aula de avaliação para aprendizagem, não existem aulas para aprender 
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e aula para avaliar, e se criarmos uma avaliação informada, no sentido em que os alunos 

conhecem os conteúdos e critérios, e uma atitude ativa por parte do professor, certamente 

estamos a criar um clima propício para aprendizagem dos nossos alunos, quer seja no inicio 

no meio ou até no final da Unidade Didática. 
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5-ESTUDO 

 

Visão dos alunos relativamente á disciplina de Educação Física 

 

INTRODUÇÃO 
 

Na Sociedade atual a escola representa um dos principais espaços educacionais. Para al-

cançar determinados objetivos, os alunos necessitam, além de compreender a sua impor-

tância, motivar-se na procura de aprendizagem, sendo o conhecimento da relação entre a 

prática motora e o conjunto das motivações dos praticantes de atividades físicas essencial 

para a intervenção do profissional desta área (Paim & Perreira, 2004). 
Assim, é fundamental conhecer quais os motivos que levam os alunos à prática de ativida-

des motoras na escola para melhorar as atividades escolares e contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem, já que a aprendizagem e a motivação são processos interdependen-

tes no ser humano (Berleze, Vieira, & Krebs, 2008). 
A educação física como componente curricular necessita de ser provocadora de desejos, e 

despertar nos alunos o interesse em aprender (Pizzani, Barbosa-Rinaldi, Miranda, & Vieira, 

2016) tornando-se imprescindível dar a conhecer a importância das aulas de educação fí-

sica na escola, para que os alunos compreendam a importância e o objetivo das aulas, com 

o professor a assumir o papel de mediador do ensino-aprendizagem, usufruindo dos seus 

conhecimentos para obter uma boa metodologia, podendo trabalhar os conteúdos incidindo 

sobre a formação de todos os aluno (Rosa, 2012). 
A participação dos alunos em atividades físicas organizadas fora do contexto das aulas de 

EF será um dos fatores que poderá exercer influência na motivação dos alunos para as 

aulas (Vieira, Koka, & Sciences, 2012), bem como as diferenças entre sexos e idades, que 

possuem distintas conceções de habilidade e formulam diferentes atribuições para o su-

cesso e/ou insucesso da aprendizagem (Silvares, 2014) 
Enquanto futuro professor de Educação física parece-me assim pertinente desenvolver co-

nhecimento no que diz respeito à visão dos alunos relativamente a esta disciplina curricular, 

assim como compreender quais os motivos que podem influenciar as atitudes dos alunos 

nas aulas de educação física, mais concretamente a sua motivação e empenho. 
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METODOLOGIA 
 

Neste estudo participaram 33 jovens pertencentes à Escola Secundária de Ermesinde, 

sendo que 14 (42,4%) eram do sexo masculino e 19 (57,6%) do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 16 e 19 anos, a frequentar o 11º ano de escolaridade. Foi aplicado 

um questionário adaptado de Wallhead et al. (2013) originário no de Goudas, Biddle e Fox 

(1994) adaptado para a Educação Física do Academic Self-Regulation Questionnaire. Apre-

senta 20 questões sobre Regulação Externa (5 questões), Regulação Identificada (4 ques-

tões), Regulação Introjetada (1 questões), Motivação Intrínseca (1 questões), e Amotivação 

(1 questões). A resposta era em função de uma escala de 1 a 7, em que 1 correspondia a 

Nada verdadeiro e 7 a Bastante verdadeiro. Também são colocadas questões sobre a per-

ceção de Competência (5 questões), para além de questões de caraterização dos/as parti-

cipantes (5 questões) e finalmente sobre a frequência de atividade física percecionada nos 

últimos sete dias da semana e se a EF influenciou para a prática desportiva extraescolar e 

se escolheriam esta disciplina se ela fosse opcional no currículo escolar (ver anexo 7). 

-23 itens orientadas para os sentimentos e atitudes dos/as alunos/as acerca das au-

las e da disciplina de Educação Física. Destas 23 questões, 20 a resposta era em função 

de uma escala de 1 a 7, em que 1 correspondia a Nada verdadeiro e 7 a Bastante verda-

deiro. Apenas 2 questões apresentava a escala de 1 a 6, com 1 a ser de modo nenhum, e 

6 é a maioria dos dias da semana. Por fim, a última questão tinha 2 hipóteses de respostas, 

“Sim” ou “Não”. 

A recolha de dados foi realizada por contacto pessoal com os/as alunos/as, tendo havido 

uma taxa de retorno de 100%. Inicialmente deveriam responder a algumas questões de 

natureza sociodemográfica (sexo, idade). Deveriam igualmente responder a uma questão 

relativamente à sua prática desportiva, e a duas questões com intuito de compreender me-

lhor quais as atitudes dos alunos em relação as aulas de Educação Física. Na última parte 

questionava-se sobre a frequência nos últimos sete dias de atividade física vigorosa, com 

6 possibilidades de resposta: ‘de modo nenhum’; uma vez por semana; dois dias por se-

mana; vários dias por semana; muitos dias por semana e a maioria dos dias da semana. 

Igualmente era questionado se a aula de educação física influenciou na prática de atividade 

física fora da escola. Na última questão apenas se questionava: “Escolherias a Disciplina 

de Educação Física se fosse de Caracter Opcional?” (Sim / Não) 

Em todo o processo foi garantido o anonimato e uso dos dados recolhidos. 
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Foi realizada uma análise estatística descritiva da informação recolhida pelo questionário, 

com ajuda do programa EXCEL. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Dos  33 elementos da amostra, 30% eram praticantes desportivos federado/as, sendo 57% 

dos rapazes praticantes, mas só 10,5% das raparigas eram praticantes. 

No que respeita à perceção de Competência, analisando os dados das respostas às 5 

questões sobre este tema (exemplo: Penso que sou bastante bom/ boa em Educação Física; 

Estou satisfeito/a com a minha performance em Educação Física), podemos verificar na análise 

em função do sexo (ver tabela 1.), que os elementos do sexo masculino apresentam uma 

média de 6,23 (0.65) muito próxima do valor máximo, já os do sexo feminino apenas apre-

senta uma média nas respostas de 4,8 (1,18). 

 
Tabela 1: Apresentação das médias (desvio padrão) dos temas presentes no questionário 
em função do sexo 

Temas  
(número de questões) 

Valores médios (desvio padrão) na escala de 1-7 

Total Sexo Masculino Sexo feminino 

Competência Percebida (5) 5,4 (1,2) 6,23 (0,65) 4,8 (1,18) 

Regulação Externa (5) 3,16 (1,0) 3,17 (1,19) 3,15 (0,94) 

Regulação Identificada (4) 5,39 (0,95) 5,5 (0,99) 5,3 (0,93) 

Reconhecimento Social (1) 4,76 (1,88) 4,5 (2,2) 4,95 (1,6) 

Esforço (1) 5,79 (1,60) 6,14 (1,7) 5,53 (1,5) 

 

Para cada Tema (ver tabela 1.), associados a diferentes questões (Competência Percebida, 

Regulação Externa; Regulação Identificada, Reconhecimento Social, Esforço), e partindo 

do princípio de que o tema que tiver maior media obteve respostas mais próximas do 7 

Bastante Verdadeiro, podemos ver que foi atribuída mais importância ao ponto do Esforço, 

com uma média de 5,79 (1,60). No lado oposto temos a Regulação Externa com uma média 

de 3,16 (1,0). Relativamente ao esforço desenvolvido nas aulas de EF destaca-se os valo-

res diferenciados por sexo (6,14 nos alunos para 5,53 nas raparigas). 
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Relativamente ao tema da Motivação e seus subtemas, de destacar o que os/as alunos/as 

consideram mais importante para proporcionar motivação e o menos importante. Apenas 

com uma média de 3,16, os/as alunos/as não atribuem tanta importância à regulação ex-

terna (em 5 questões colocadas) enquanto parece considerar mais a regulação identificada 

(exemplos de questões: Porque é importante para mim fazer Educação Física; Porque valorizo 

os benefícios que a aula de Educação Física me proporciona) 

Tabela 2: Apresentação dos resultados relativamente à frequência da AF Vigorosa perce-
cionada nos últimos 7 dias. 

Frequência de AF Vigorosa Valores percentuais 

“de modo nenhum” 21% 

“de modo nenhum” + ”1x por semana” + “2 
dias por semana” 

60,6%  

“varios dias por semana” 39,4% 

“vários dias por semana” + “muitos dias por 
semana” + “maioria dos dias” 

18% 

“mt dias por semana2 + “maioria dos dias” 21% 

 

Tal como podemos ver na tabela 2, a maior parte, 60,6 %, respondeu que apenas praticam 

atividade física 1 ou duas vezes por semana. Por outro lado apenas 18%, praticam desporto 

com mais frequência fora do horário escolar. De salientar que só 21% referem ter AFV 

“muitos dias por semana” ou a “maioria dos dias” bem como a mesma percentagem aparece 

nos que referem não apresentar esse tipo de AFV “de modo nenhum”, ou seja percecionam 

que nunca fizeram esse tipo de AF nos últimos 7 dias.  

(Bento, Planeamento e avaliação em educação física., 1987) 

Tabela 3: Apresentação dos resultados relativamente à questão se a EF motivou para pra-
tica desportiva extraescolar. 

Resposta numa escala de 1 a 7 Valores percentuais 

5+6+7 48,5 % 

1- “não influenciou nada” 21,2% 
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Podemos verificar (ver tabela 3.) que grande parte dos/as alunos/as (16 em 33) sentiu-se 

motivado (numa escala até 7, situaram-se entre 5 e 7) para a prática e atividade física fora 

da escola após a realização das aulas de educação física. As aulas de EF atingiram cerca 

de 48,5% dos/as alunos/as para essa escolha de prática extraescolar e, ao contrário, em 

21,2% dos/as inquiridos as aulas de EF ‘não influenciaram em nada’.  

Na última questão, sobre se os/as alunos/as escolheriam a Disciplina de Educação 

Física se fosse opcional? Para grande surpresa, 72,7% responderam SIM, e apenas 21,2 

% responderam NÃO sendo que dois alunos não responderam a esta questão.  

CONCLUSÕES 
 

De uma forma geral não existem grandes diferenças nos resultados analisados por 

sexo. O único tema em que se verificou uma maior diferença entre os dois sexos foi na 

Competência percebida, em que os rapazes percecionam um valor mais alto do que as 

raparigas.  

Outro aspeto a destacar é o reconhecimento social, fundamental para a motivação 

e que as raparigas valorizam mais. 

Relativamente ao tema da Motivação e seus subtemas, de destacar a Regulação 

Identificada com um valor médio de 3,16 enquanto a Regulação Externa apresenta uma 

média na escala de 1 a 7 de 3,16, não se destacando diferenças nos resultados em função 

do sexo. 

O Esforço que percecionam realizar nas aulas de EF apresentou uma média mais 

elevada, de 5,79, com os rapazes a apresentarem valor superior (6,14 para 5,53 das rapa-

rigas). 

Dos/as inquiridos, 48,5% escolheram os 3 valores mais elevados de uma escala de 

1 a 7 no que respeita à influência das aulas de EF para a prática desportiva extraescolar, e 

72,7% escolheria frequentar a EF se fosse uma disciplina opcional no currículo escolar. 

 

ILAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS 

Esta última parte do estudo, é mais direcionada para os profissionais, mas também futuros 

profissionais, como é o meu caso. Dado os resultados obtidos neste estudo, existem alguns 

aspetos que certamente irie alterar, na minha atuação profissional.  
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Um dos pontos que mais me foquei e esforcei em realçar neste ano de prática pedagógica, 

foi o “reconhecimento social”. Esta ideia de estar sempre “a dar” feedbacks aos alunos, e 

mostrar ao aluno, que reconhecemos o esforço, e que estamos atentos a atividade dos 

mesmos durante a aula, é partilhada por vários professores. Durante as reuniões com o 

professor cooperante, este era o aspeto que mais era realçado, para promover sempre 

feedbacks motivacionais a todos os alunos. Após analisar os resultados obtidos, podemos 

ver que os alunos, não valorizam o reconhecimento social, como principal “estimulador de 

motivação”. Para tal, considero que devemos continuar a atribuir feedbacks aos alunos, 

mas se calhar não com tanta frequência, muita água pode matar uma planta, e a excessiva 

quantidade de feedbacks pode resultar num enorme ruido para o aluno. 

Creio que, com base nos resultados obtidos os professores de educação física, se devem 

focar na “competência percebida”, no sentido em que devemos encontrar estratégias para 

promover esta competência promovida. Os alunos devem se sentir capazes, sendo assim 

a base de tudo, o exercício/tarefa. Para tal, o exercício/tarefa, deve ter o grau de complexi-

dade suficiente para estimular os alunos na sua concretização, e não deve igualmente ser 

muito complexo de forma que o aluno consiga concretizar o mesmo para não o desmotivar. 

Sendo assim, se tivesse de voltar a realizar o estágio novamente, iria ter mais em 

conta estes dois aspetos, as tarefas, e a atribuição de feedbacks. 
  



 

80 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 
Berleze, A., Vieira, L., & Krebs, R. (2008). Motivos que levam crianças á prática de 

atividades motoras na escola. Revista da Educação Fisica/UEM, 99-107. 

Paim, M., & Perreira, E. (2004). Fotores motivacionais dos adolescentes para a prática de 

capoeira na escola. 159-166. Motriz. 

Pizzani, J., Barbosa-Rinaldi, I., Miranda, A., & Vieira, L. (2016). (De)motivation in school 

physical education:an analysis from theory of self-determination. Revista Brasiliera 

da Ciencia do Esporte. 

Rosa, A. (2012). A Motivação Intrinsica e Extrinsica na Disciplina de Educação Fisica As 

Diferenças de Género. 

Silvares, J. (2014). Atitude dos alunos face á Educação Fisica. 

Vieira, R., Koka, A., & Sciences, C. (2012). Participation in Afterschools Sprot:Relationships 

To Perceived Need Support,Need Satisfaction, and Motivation in Physical Educatio. 

199-208. 

Wallhead, T., Garn, A. C., & Vidoni, C. et al. (2013). Game Play Participation of Amoti-
vated Students during Sport Education. Journal of Teaching in Physical Education, 
32, 149-165. 

 

  



 

81 

 

6- PARA TERMINAR- PRESPETIVAS PARA O FUTURO 
 
Chegou ao fim mais uma etapa importante da minha vida. Por um lado, sinto-me feliz por 

ter terminado, mas já sinto saudades dos tempos que ainda não acabaram. Foi um ano 

cheio de momentos fantásticos, repletos de emoções tal como se pode ver nestes peque-

nos excertos de algumas das reflexões que realizei  
Uma panóplia de sensações, é a melhor descrição do meu estado 

mental, após esta primeira aula(...)” (Reflexão 1/2 08-01-2019- Ande-

bol).  

Neste preciso momento a minha vontade é abandonar o estagio(...)” 

(Reflexão 10/11 29-01-2019 Andebol).  

Nem tudo foi um mar de rosas, mas a vida não é um mar de rosas, 

aprendi bastante com os erros, e sempre que possível procurei novas 

estratégias para solucionar determinados problemas “para finalizar, tal 

como disse anteriormente vou testar um novo método na próxima aula, 

muito mais focado no aluno e na sua autonomia, confesso que estou 

um bocado nervoso para a próxima aula pois, ou vai ser uma aula ca-

tastrófica, ou espetacular.”(Reflexão 4/5 15-01-2019 Andebol). 

O estágio fez-me crescer como profissional, mas sobretudo como pessoa, ensinou-me que 

devemos ser audazes, não devemos ter medo de experimentar e errar, e se não resultar 

não se pode baixar os braços, devemos mudar alguma coisa de forma a que tudo resulte 

como pretendemos. Volto a agradecer aos professores tanto cooperante como orientadora, 

por toda a partilha de conhecimento, e igualmente ao grupo de educação física da ESE, e 

todos os restantes elementos docentes e não docentes pela forma como nos acolheram.   

Relativamente a todo o meu percurso, considero que evolui bastante como professor, e 

espero continuar neste meio para poder evoluir muito mais.  

Relativamente as minhas perspetivas para o futuro, o ideal seria ficar colocado numa es-

cola, mas como sei que tal não vai acontecer, vou estar sempre ativo em AEC´S e vou 

tentar a minha sorte em todos os colégios privados.  

Este ano ainda não está totalmente terminado, e já penso no futuro, embora com alguma 

incerteza. A minha grande vontade é continuar os estudos, considero que apesar das mi-

nhas enormes dificuldades no Português, tenho capacidades e vontade para aprofundar 

mais o meu conhecimento, sendo assim provavelmente irei seguir para doutoramento, e 

espero realizá-lo na FADEUP. 
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Quero então, novamente agradecer a todas as pessoas que fizeram parte deste meu per-

curso, e que de uma maneira ou de outra, mesmo não sabendo, tiveram uma enorme im-

portância na minha vida.  
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Anexo 1- Ficha de caracterização individual 
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Anexo 2- Planeamento anual 
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Anexo 3- Unidade Didática 
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Anexo 4- Plano de aula 
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Anexo 5- Foto do sarau de literatura 
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Anexo 6- Avaliação Diagnostica 
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Anexo 7- Questionário 

 

Questionário acerca da motivação nas aulas de Educação Física 

 

 

1. Sexo: Masculino _____ Feminino_____ 

2. Data de Nascimento: ____/_____/_______ 

3. Praticas desporto fora da Escola? _________ Federado? _________  

4. Apenas respondem a esta questão alunos que no ponto 4, responderam” não”     Já praticaste 

algum tipo de desporto extra escolar? _________   

Lembra-te que este questionário não é um teste e que o mesmo não será usado para 
qualquer componente da tua avaliação.  

Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões. Por favor, res-
ponde da forma mais honesta que conseguires. Estou simplesmente interessados na 
tua opinião pessoal. 

 

 

 

1) Penso que sou bastante bom/ boa em Educação Física 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

2) Tenho bastantes capacidades para a Educação Física 
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Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

3) Estou satisfeito/a com a minha performance em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

4) O meu desempenho em Educação Física não é bom 

 

Por favor, circunda um número  1   2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
          

 

 
  

 

Porque é que eu me empenho em Educação Física? 

 
 

5) ....Porque quero que o meu professor de Educação Física me considere um bom aluno 

 

Por favor, circunda um número   1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

6) ....Porque posso arranjar problemas se não me empenhar 

 

Por favor, circunda um número  1   2     3        4     5     6       7 



 

xviii 

 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

7) ....Porque me sinto mal comigo mesmo/a se não me empenhar 

 

Por favor, circunda um número  1   2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

8) ....Porque eu gosto de me empenhar em tudo que faço 

 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

9) ....Porque é importante para mim fazer Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

10) ....Porque serei castigado/a caso não me empenhe 

  

Por favor, circunda um número  1   2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

11) ....Porque valorizo os benefícios que a aula de Educação Física me proporciona  

 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 



 

xix 

 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

12) ....Porque o meu professor diz que eu devo empenhar-me 

 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

13) ....Porque retiro satisfação das aulas de Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1   2     3.     4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

14) ....Eu não vejo o porquê de termos Educação Física  

 

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

15)  ...Eu geralmente não me esforço muito nas aulas de Educação Física  

  

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 



 

xx 

 

 

16) Não me empenho nas aulas porque tenho medo de me lesionar. 

  

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

17) Quero dominar por completo as capacidades apresentadas nas aulas de Educação Física 

  

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

Eu sinto que as coisas correram bem em Educação Física quando... 
 

18)  ...Os outros me dizem que eu estive bem  

  

Por favor, circunda um número  1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

19)  ...Quando o professor me elogia 

 Por favor, circunda um número  1       2      3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

20)  ...Quando consigo realizar tudo com uma grande eficácia. 

 Por favor, circunda um número   1  2     3        4     5     6       7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante verdadeiro                                             

 



 

xxi 

 

Esta parte do questionário é referente ao exercício físico que realizas nos tempos livres. 

Exercício físico durante o teu tempo livre inclui todos os desportos e atividades físicas que 
façam o teu coração bater mais rápido e que te façam ficar sem fôlego pelo menos durante 
20 minutos.  

Estou interessado em saber a quantidade de exercício que realizaste no teu tempo livre dos 
últimos 7 dias. Por favor, lembra-te que estamos interessado na frequência com que realizas 
exercício nos teus tempos livres e não nas aulas de Educação Física. 

Ao longo dos últimos 7 dias, eu realizei desporto e/ ou atividade  física vigorosa.... (Assinala a 
caixa que melhor descreve a tua resposta) 

De modo 
nenhum 

Uma vez 
por semana 

Dois dias 
por semana 

Vários dias 
por semana 

Muitos dias 
por semana 

A maioria 
dos dias da 

semana 
1 2 3 4 5 6 

      

 
 
Após isto tudo, quero saber se as aulas de Educação física por algum motivo te motivaram 

para a realização de Desporto fora da Escola. 

(Assinala a caixa que melhor descreve a tua resposta) 

Não influen-
ciou  em nada 

     Com a E.F fiquei super 
motivado para a prática 

de exercício físico. 
1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Escolherias a Disciplina de Educação Física se fosse de caracter opcional?  

Sim       Não 

 

(circunde a opção que escolheria) 

 

Obrigada por participares neste questionário
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