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Resumo 

O Estágio Profissional é o culminar da etapa mais enriquecedora de todo o 

processo de formação para a docência. É na transição da teoria para a prática, 

que surgem as primeiras reflexões profundas sobre este percurso, marcado pela 

imprevisibilidade do meio e do contexto escolar onde estive envolvido. O Estágio 

Profissional decorreu numa escola integrante do programa TEIP – Território 

Escolar de Intervenção Prioritária, situada no Porto, onde logrei desenvolver-me 

enquanto profissional e, sobretudo, crescer enquanto pessoa. Este relatório 

reflete no papel aquela que foi uma das experiências mais importantes na minha 

vida profissional. Estarão expressas as minhas vivências sob forma de reflexões 

sustentadas na bibliografia existente, assim como estão expressos relatos das 

minhas experiências pessoais enquanto professor durante um ano letivo. O 

presente relatório está dividido em três áreas distintas. Numa primeira parte, 

remete-se para um capítulo biográfico e pessoal, onde são expostas as razões 

que me levaram a seguir este caminho, assim como as minhas expetativas e 

respetivo entendimento daquilo que é o Estágio Profissional. De seguida, uma 

secção dedicada ao enquadramento da prática profissional e à realização da 

mesma, onde são expostos os desafios encontrados ao longo do ano. Depois é 

apresentada a área 2, relativa à participação na escola e à relação com a 

comunidade, onde discorro sobre a contribuição das atividades vivenciadas em 

contexto escolar para a minha formação enquanto professor. A última área incide 

sobre o meu estudo de investigação, que relaciona alunas atletas e não atletas 

quanto à sua motivação para a Educação Física. Em suma, este documento 

pretende refletir todo o processo formativo de um estudante-estagiário e de 

ensino-aprendizagem dos alunos, que se desenrolou no último ano letivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

MOTIVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, REFLEXÃO, ALUNAS, 

ATLETAS 
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Abstract 

The Professional Internship is the culmination of the most enriching stage of the 

whole process of learning how to teach. It is in the transition from theory to 

practice that the first profound reflections on this course arise, marked by the 

unpredictability of the environment and the school context where I was involved. 

The Professional Internship took place in a school that was part of the TEIP - 

Priority Intervention School Territory, located in Porto, where I was able to 

develop as a professional and, above all, to grow as a person. This report reflects 

on paper what one of the most important experiences was in my professional life. 

My experiences will be expressed in the form of reflections sustained in the 

existing bibliography, as well as, are expressed reports of my personal 

experiences as a teacher during a school year. This report is divided into three 

distinct areas. In the first part, we refer to a biographical and personal chapter, 

which explains the reasons that led me to follow this path, as well as my 

expectations and respective understanding of what is the Professional Internship. 

Next, a section dedicated to the framing of the professional practice and the 

realization of it, where the challenges encountered throughout the year are 

exposed. Then, area 2, regarding participation in the school and the relationship 

with the community, is presented, where I discuss the contribution of the activities 

lived in school context to my training as a teacher. The latter area focuses on my 

research study, which relates students and non-athletes to their motivation for 

physical education. In short, this document intends to reflect the whole formative 

process of a student-trainee and of teaching-learning of the students, which took 

place in the last school year. 

 

KEYWORDS: PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL PRACTICUM, 

MOTIVATION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, REFLECTION, PUPILS, 

ATHLETES 
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Introdução 

O Relatório de Estágio (RE) é um complemento de grande importância da prática 

de ensino supervisionada (PES) na Unidade Curricular (UC) de Estágio 

Profissional do Mestrado em ensino de Educação Física (EP). 

Este RE foi elaborado com base em todo um processo de ensino-aprendizagem 

desenvolvido ao longo do último ano letivo numa escola e, portanto, este é o 

relato por extenso e na primeira pessoa daquele que foi o meu percurso 

enquanto professor- (estudante) estagiário do 2ºano de Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP). “O desenvolvimento de uma carreira é, 

assim, um processo e não uma série de acontecimentos.”(Huberman, 1995, 

p.38) 

Segundo as Normas orientadoras do EP da FADEUP (2016, p.3), “a PES visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos 

desafios e exigências da profissão”. Desta forma, a orientação de todo este 

processo, só foi possível através do trabalho em conjunto com o Núcleo de 

Estágio (NE), com a Professora Cooperante (PC) e com o Professor Orientador 

(PO). O NE foi, sem dúvida, uma grande ajuda e foi através das conversas e 

observação das aulas dos colegas de núcleo que, a priori, evitei alguns erros.  

O RE encontra-se dividido em vários capítulos e subcapítulos, começando com 

uma introdução e enquadramento biográfico. De seguida, abrange aquele que é 

o enquadramento de toda a prática profissional vivenciada, especificando o 

enquadramento legal e institucional do EP e, principalmente, o contexto da 

escola cooperante. Aí, são apresentados vários subcapítulos, desde os recursos 

materiais à reflexão sobre as turmas que me foram atribuídas enquanto 

professor. Mais à frente, surge a primeira área (Organização e gestão do ensino 

e da aprendizagem), inserida na realização da prática profissional. Neste capítulo 

é abordada a conceção, o planeamento e a realização propriamente dita de todo 

o processo de ensino-aprendizagem, bem como a respetiva avaliação. A área 2 
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concerne à “participação na escola e na comunidade” e aí são expostas as 

diferentes formas de envolvimento que tive na escola, ao nível dos torneios, 

Desporto Escolar (DE) e visitas de estudo. Por fim, na área 3, respeitante ao 

“Desenvolvimento Profissional”, encontra-se o estudo que incide na comparação 

da entre alunas atletas e não atletas na motivação para a Educação Física. Por 

fim, o último capítulo, denominado “Conclusões”, destaca as últimas impressões 

sobre aquele que foi um dos anos mais cativantes da minha vida e onde explano 

as minhas ambições para este novo período da minha vida. 

Durante este ano letivo fui responsável por uma turma de 7º ano. Para 

complementar o meu EP partilhei uma turma de 5º ano com mais três colegas 

de estágio e com a PC. Para além destas turmas, ainda fui responsável por aulas 

de expressão motora das turmas de 4º ano, numa escola de 1º ciclo, pertencente 

ao agrupamento da escola. 
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1. Enquadramento Biográfico 

1.1. Autobiografia 

Nasci a 2 de fevereiro de 1996 no concelho de Matosinhos, conhecido por ser o 

“Mar de Desporto”. A paixão pelo desporto é uma “herança genética”, foi-me 

deixada pelos meus pais. Já a minha aptidão multidesportiva foi cultivada e 

construída com a sua ajuda, pois desde muito cedo comecei a experienciar os 

mais variados desportos: voleibol de praia, skimboard, bodyboard, frisbee, ténis-

de-mesa, badminton, ténis, rugby, ciclismo, skate, natação, basquetebol, e de 

forma mais séria, leia-se federado, futebol. As minhas brincadeiras e tempos 

livres eram ocupados com desporto e atividade física, e os meus pais nunca 

foram poupados a comprar material desportivo. Nunca tive uma consola de jogos 

ou um “gameboy”, mas material desportivo não faltava lá em casa, e hoje estou-

lhes muito grato por isso. 

O facto de ter um irmão quase da mesma idade foi também muito importante 

para o desenvolvimento desta paixão, porque sozinho não conseguiria praticar 

metade destes desportos, ou pelo menos não seria tão interessante, dado que 

assim tinha sempre um adversário para competir. 

A Educação Física revelou-se também como um fator importante no crescimento 

deste gosto pelo Desporto. Sempre tive excelentes professores e eu via-os como 

uns super-homens e supermulheres. Sempre os mais simpáticos, divertidos e 

com mais energia. Era impossível não gostar destes adultos que quase pareciam 

um de nós e gostavam das mesmas coisas que eu, desporto! 

No secundário, frequentei o curso de Ciências e Tecnologias na escola Clara de 

Resende, uma das escolas públicas mais bem classificadas nos rankings. Os 

meus objetivos eram: terminar com uma média igual ou superior a 15 e adquirir 

o maior conhecimento possível na área da biologia, pois sabia que seria 

necessário no curso de desporto. Sempre soube que era na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto que queria prosseguir os meus estudos, pelo 

que nem me candidatei a outras opções. 
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A decisão, desde então, não poderia ter sido a melhor. Finalmente iria estudar 

algo que tinha a certeza de que realmente gostava, que me dava bastante gozo 

e que sempre fez parte de toda a minha vida. 

Já durante a licenciatura, optei pelo ramo do Treino Desportivo de Basquetebol. 

Quando escolhi esta opção já levava duas épocas como treinador. Portanto já 

tinha alguma experiência. Esta opção permitiu-me ver o Basquetebol de uma 

perspetiva mais académica e que hoje me torna distinto de outros treinadores. 

Adquiri um leque de conhecimentos relativamente às metodologias de treino e à 

pedagogia do Basquetebol que hoje fazem de mim um melhor treinador, pois 

estes conhecimentos não são partilhados nos cursos da federação, ou pelo 

menos não são abordados com a mesma profundidade. 

O meu estágio curricular no âmbito do treino desportivo foi realizado no clube 

onde já estava integrado, pelo que foi um ano confortável, mas com muita 

aprendizagem. Neste mesmo ano, adquiri uma experiência fantástica a nível do 

ensino, pois lecionei AEC’s na escola Básica Irmãos Passos, em Guifões, 

Matosinhos. Tema que irei desenvolver mais adiante. Quando concorri ao 

mestrado de ensino, achava que sabia exatamente “onde me estava a meter”. 

Já tinha recebido vários feedbacks de colegas de anos anteriores, alguns 

professores já me tinham dado algumas indicações relativas ao mesmo. 

No entanto, o 1º ano de mestrado foi o mais difícil de toda a minha vida 

académica, devido à exigência que nos era imposta e à imprevisibilidade que o 

contexto escolar nos proporciona. Foi um choque para mim. Por outro lado, foi o 

ano em que senti que houve uma aprendizagem mais enraizada de todo o 

conteúdo, sempre muito abrangente e ligado, obviamente, com o ensino da 

Educação Física. Este primeiro ano de mestrado serviu-me, também, para me 

aperceber de que, apesar da minha proficiência e capacidade de realizar 

qualquer modalidade, as modalidades individuais eram, sem dúvida para mim, 

mais difíceis de ensinar de forma atrativa para os alunos.  

Nunca fui o tipo de pessoa que vê o copo meio cheio, acho que a vida deve ser 

vivida passo a passo, sem ter expectativas irreais nem ambições desmedidas, 

aproveitando o presente sem deixar que o passado nem o futuro afetem 

determinantemente o nosso bem-estar. Não tinha, então, qualquer dúvida de que 



5 
 

o ano de estágio iria ser um ano extremamente importante e trabalhoso e queria 

acreditar que seria cheio de bons momentos. Cheguei ao estágio com a maior 

das vontades de transmitir aos alunos aquilo que tinha aprendido ao longo destes 

anos, de torná-los melhores pessoas. A cereja no topo do bolo seria que no final 

do ano gostassem de mim como professor e como pessoa.  

 

1.2. Expectativas: pensamentos preliminares 

Relativamente às minhas expectativas enquanto professor estagiário, estas não 

eram demasiado altas relativamente ao “rendimento” e à aprendizagem de 

conteúdos dos alunos, pois sabia, à partida, que, num contexto de uma escola 

TEIP, a minha intervenção enquanto professor seria mais “necessária” no âmbito 

do ensino dos valores e do saber ser/estar do que propriamente no âmbito do 

saber fazer e do ensinar os alunos a realizar os gestos técnicos de forma exímia. 

Sem descurar por completo o primeiro ano do mestrado, em que lecionei 

algumas aulas na escola Eugénio de Andrade e outras aos meus colegas na 

FADEUP, no âmbito das didáticas específicas do desporto, via o estágio 

profissional como o culminar de 3 anos de licenciatura e de um percurso 

académico que me tinha enriquecido com conhecimentos e vivências que me 

prepararam para o ano de estágio. Apesar de já ter alguma experiência a lidar 

com crianças e adolescentes, pois já era treinador há 5 anos, tinha consciência 

de que, na escola, as situações são realmente mais imprevisíveis, mais ainda no 

contexto social em que esta escola, em particular, se encontra. Os momentos 

que se avizinhavam seriam um fator que iria contribuir para a minha formação, 

pois obrigar-me-iam a adaptar-me a diferentes situações e problemas. As 

situações de adaptação constante permitir-me-iam analisar os erros, refletir 

sobre eles de forma a evitá-los no futuro.  

“La adquisición de nuevo conocimiento, sea acerca de la didáctica o acerca de 

la materia, requiere, entre otras cosas, la habilidad para reflexionar sobre y 

aprender desde la experiencia.” Grossman, Wilson, & Shulman, (2005, p.13) 



6 
 

De todo o meio escolar, esperava, então, compreensão pelos meus erros que 

pudessem surgir; no entanto, pretendia dar o meu melhor e tudo fazer para ter 

uma postura profissional de forma a ser visto como um professor e não como um 

imaturo estagiário. Relativamente à professora cooperante, Helena Abrunhosa, 

esperava que a sua experiência me ajudasse a evitar alguns problemas que 

pudessem surgir e esperava que fosse uma voz ativa relativamente à minha 

atuação enquanto professor. Por último, no que diz respeito aos agentes 

referidos do professor orientador Amândio Graça, esperava que fosse um elo 

fulcral entre este meu processo e a faculdade, supervisionando-me de forma 

coerente e focada no meu processo de ensino, ainda que interligada com as 

questões mais burocráticas e teóricas em todos os procedimentos a adotar.  

Relativamente aos alunos, as expectativas eram um pouco mais reservadas, 

face ao envolvimento social da escola em questão, ainda que tivesse plena 

consciência de que seria sempre possível contornar determinadas situações. 

Esperava acima de tudo, da parte dos alunos, respeito. Dessa forma, conseguiria 

pôr em prática tudo aquilo que pretendia, para fazer o melhor possível para lhes 

poder proporcionar uma experiência única, focada no seu sucesso enquanto 

alunos e seres humanos. 

 

1.3. Entendimento do Estágio Profissional 

O estágio foi, para mim, a etapa mais importante de toda a minha formação 

académica e profissional, pois na escola e na convivência com todos os seus 

intervenientes tive oportunidade de crescer enquanto pessoa, despertar a 

construção da minha identidade profissional e aperfeiçoar as minhas 

competências, competências estas que incluem a capacidade de compreender 

os sentidos da instituição escolar, aprender com os colegas mais experientes e 

dessa forma integrar-me na profissão, registar e refletir sobre as práticas. 

(Nóvoa, 2009) 

Foi na escola, onde ocorreram os verdadeiros problemas, onde a 

imprevisibilidade foi uma constante e onde foi necessária uma adaptação 

contínua às diferentes situações e, portanto, faz todo sentido que a 
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concretização destes 5 anos de formação académica e profissional fosse em 

contacto com o mundo real.  

O estágio profissional foi o momento de adequar os conhecimentos que adquiri 

ao longo da licenciatura e do primeiro ano de mestrado ao meu contexto. “O 

estágio amparado a uma fundamentação teórica propiciará aos futuros 

professores um entendimento mais claro das situações ocorridos no interior das 

escolas e, consequentemente, possibilitará uma adequada intervenção na 

realidade”. (Pelozo, 2007) 

 Como referem Batista & Queirós (2013, p. 44), “ [O] estudante-estagiário tem a 

oportunidade de transformar os seus conhecimentos, no sentido de os adequar 

às exigências contextuais e concretas da prática”. Esta experiência de estágio 

tornou-se crucial no meu processo de formação, permitindo-me dar-lhe uma 

continuidade lógica e eficaz, através de uma interação real com o mundo escolar 

e com todas as suas variáveis.  
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2. Enquadramento da prática profissional 

2.1. Enquadramento legal e institucional do Estágio 

Profissional 

O EP faz parte de uma UC pertencente ao 2º ciclo de estudos conducente ao 

grau de Mestre em Ensino de EF da FADEUP, regulamentado pelas Normas 

Orientadoras e pelo próprio regulamento da UC do EP. Para além destes 

documentos, o EP rege-se ainda pelo regulamento geral dos segundos ciclos da 

FADEUP e pelo regulamento geral dos segundos ciclos da Universidade do 

Porto. O EP é constituído por dois elementos: a PES e o RE.  

Mediante as exigências dos critérios de admissibilidade a estágio e de colocação 

dos candidatos, os estudantes estagiários são distribuídos pelas escolas 

cooperantes, constituindo-se, assim, núcleos de estágio de três elementos (dois 

ou quatro, por contingência), delegados a um PC e a um PO.  

Toda a estrutura do EP e a forma como este funciona estão de acordo com as 

orientações legais do Decreto-lei n. º74/2006 de 24 de março e o Decreto-Lei n.º 

79/2014 de 14 de maio. Ainda dentro dos parâmetros legais, de acordo com o 

Artigo 3º do Decreto-lei n. º43/2007 de 22 de fevereiro, para exercer a função de 

docente é obrigatório estar habilitado como docente. Para tal, no artigo 17º do 

mesmo decreto, o grau de mestre em causa apenas poderá ser concedido 

mediante a conclusão do ciclo de estudos de mestrado, obtendo aprovação 

completa nas unidades curriculares.  

Ainda a respeito do enquadramento institucional, o EP engloba diversas tarefas 

que se enquadram nas seguintes áreas, áreas estas definidas pelas normas 

orientadoras do EP da FADEUP:  

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

Esta área abrange toda a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino e de todo o processo de ensino-aprendizagem de forma a regulá-lo 

acordo com as diretrizes da disciplina de EF. 
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Área 2 – “Participação na escola e Relações com a comunidade”  

Nesta área podemos encontrar as atividades não letivas como o desporto 

escolar, mas também outras que tenham contribuído para o desenvolvimento da 

relação entre a escola e o meio. 

Área 3 – “Desenvolvimento profissional” 

Esta área concerne ao desenvolvimento das competências profissionais, 

“através da reflexão, investigação e ação” (Batista & Queirós, 2013, p. 39)  

 

2.2. A Escola Cooperante  

É impossível negar que, na sociedade atual, a escola tem um papel 

extremamente importante na educação das crianças e jovens que vai muito além 

de local onde ocorre uma mera aquisição de conhecimentos. A escola tem 

também, cada vez mais, a responsabilidade de formar cidadãos. Mais do que 

nunca temos “o dever de educar os nossos alunos não apenas ao nível da 

disciplina e matéria que têm de ensinar, mas antes de uma forma integral, 

promovendo valores e crenças…” (Bento, 2003). Só com a aquisição destes 

conhecimentos vitais na escola poderemos formar indivíduos informados, 

autónomos, responsáveis e capazes de viver em conformidade com as leis 

morais socialmente aceites. 

Na transição para o segundo milénio, Costa (1999, pp15) afirmava que “vivemos 

uma época em que as mudanças científicas, tecnológicas, económicas, políticas 

e, principalmente, sociais, trazem à Escola uma responsabilidade acrescida na 

definição do seu papel e formas de atuação.” O ritmo vertiginoso destas 

mudanças, os desequilíbrios, as desigualdades e as dificuldades de adaptação 

que elas desencadeiam trazem à escola e sobretudo a nós, professores, 

desafios cada vez mais instáveis e problemáticos, principalmente quando 

trabalhamos em meios desfavorecidos. 

Quando fiz a primeira visita à escola cooperante senti-me perdido. Não conhecia 

o seu historial, nem fazia ideia do contexto na qual se inseria e como era 

constituída. Confesso que as primeiras impressões não foram muito boas, mas 

com o tempo passei a sentir-me cada vez mais em casa, dia após dia, como se 
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tivesse ali andado toda a minha vida. Ora, a escola cooperante faz parte de um 

agrupamento com o mesmo nome e está inserida na rede de escolas do 

programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), que entrou em 

vigor no ano de 1996, criado pelo Ministério de Educação. O contexto social 

desfavorecido em redor é uma das razões pelas quais esta escola se insere no 

programa TEIP. Muitos dos alunos pertencem a famílias “desestruturadas”, com 

grandes carências económicas, cuja educação familiar nos remete para um clima 

de pobreza e de desinformação. Assim, é na transmissão de valores que o 

programa TEIP assenta, tentando combater a indisciplina, o abandono e 

insucesso escolar, visto ser uma escola onde são frequentes processos 

disciplinares e muitas reprovações. Neste âmbito, ao nível do projeto educativo 

da escola (PEE), este assenta numa consciencialização constante por parte dos 

alunos relativamente à importância da escola no meio.  

A escola situa-se na cidade do Porto e é a sede do agrupamento, estando 

rodeada de vários bairros sociais. Ela serve, ainda, como referência para a 

intervenção no âmbito da multideficiência, tendo sempre presentes vários 

terapeutas.  

Deste agrupamento fazem parte quatro instituições: três Escolas Básicas do 1º 

Ciclo e Pré-Escolar e uma escola básica do 2º e 3º ciclos. A escola que me 

acolheu este ano foi fundada em 1970 e, nessa altura, era a única escola 

preparatória do Porto sem instalações próprias. Por volta de 1987, a escola 

mudou para as instalações onde se encontra nos dias de hoje.  

De acordo com aquela que é a organização da escola, esta é gerida através dos 

órgãos de gestão: o diretor, o Conselho Administrativo, o Concelho Geral e o 

Concelho Pedagógico. O órgão com mais poder é o Conselho Geral, liderado 

pelo presidente. Para além dos órgãos de gestão, existem vários departamentos, 

pertencendo a EF ao departamento de expressões.  

No âmbito da EF, esta possui um regulamento próprio que estipula normas de 

conduta que os alunos devem ter em contexto de aula de EF, assim como dentro 

dos espaços desportivos.  
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O edifício escolar é composto por quatro blocos e um complexo gimnodesportivo, 

com um pavilhão desportivo e um ginásio. O espaço exterior inclui um campo de 

jogos e um átrio geral.  

De uma forma geral, a escola proporciona boas condições para o ensino de 

qualidade da EF e dispõe de condições satisfatórias ao nível das outras 

disciplinas. 

 

2.2.1. Recursos para lecionar EF 

A gestão dos espaços disponíveis para lecionar a disciplina de EF foi bastante 

simples, apesar de alguns contratempos. Independentemente da hora do dia, 

estavam, no máximo, duas turmas em atividade, que contavam com 3 espaços 

disponíveis (Pavilhão, Ginásio e Campo Exterior). No primeiro período, com 

muito pena minha, as turmas viram-se forçadas a interromper a unidade didática 

de Basquetebol, pois as tabelas foram interditadas pela Porto Lazer, o que me 

obrigou a reestruturar todo o meu planeamento inicial. A solução foi avançar para 

a UD seguinte, Tag-Rugby 

Pessoalmente, e enquanto “expert” da modalidade, posso afirmar que, para o 

contexto de escola, as tabelas eram seguras e apropriadas, mas o facto de as 

tabelas estarem, durante anos, sem cumprir as normas de segurança impostas, 

revelava um desinteresse das autoridades competentes pelos utilizadores do 

espaço e pela prática da atividade física, uma vez que este era um espaço 

utilizado não só pelos alunos da escola, como também por atletas externos. Até 

dava a mão à palmatória por alegarem que a distância de segurança entre a 

tabela e a parede era insuficiente, mas alegarem que os cestos não suportam 

300kg, a meu ver, é simplesmente absurdo para o contexto de escola, onde não 

antevejo criança alguma ou jovem em idade escolar capaz de se dependurar no 

aro e provocar esse peso. 

A utilização dos espaços funcionava de forma simples, uma vez que cada espaço 

era ocupado apenas por uma turma (decisão deliberada pelo GEF). A rotação 

pelo pavilhão e pelo ginásio era feita por semanas: numa semana uma turma 
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tinha uma aula de 100 minutos no pavilhão e de 50 minutos no ginásio, na 

semana seguinte invertia, 100minutos no ginásio e 50minutos no pavilhão e 

assim sucessivamente.  

A introdução de várias modalidades, num curto espaço de tempo, prejudicou a 

aprendizagem da minha turma, uma vez que o tempo dedicado de à exercitação 

de cada conteúdo era muito limitado.  

Por outro lado, a escola apresentava materiais em excelentes condições para as 

aulas de EF. Para além da boa qualidade, sempre houve grande variedade de 

materiais, abrangendo várias modalidades e atividades.  

Apesar de todos os constrangimentos, considero que as condições, de uma 

forma geral, foram boas durante todo o ano. Logo, não tenho qualquer dúvida de 

que a diversidade do material e a boa qualidade do mesmo foram potenciadores 

de um ensino mais completo. 

 

2.2.2. Grupo de Educação Física (GEF) 

O GEF possui um papel decisivo na escola, envolvendo os docentes na 

organização de atividades e nas tomadas de decisão. (Correia, 2007) 

O GEF da minha escola era constituído por nove professores incluindo a minha 

professora cooperante, os meus três colegas do NE e eu, naturalmente. Em 

nenhum momento senti receio de ser julgado pelos restantes professores, fui 

muito bem acolhido e sempre encarado e respeitado como um professor igual 

aos outros. 

As reuniões que decorreram ao longo do ano foram muito produtivas, no que 

toca à organização de eventos na escola. Com todos os professores sentados à 

mesa, facilmente se distribuíam tarefas e responsabilidades e, desse modo, os 

resultados do dinamismo do GEF foram evidentes na escola, pela quantidade e 

qualidade das atividades organizadas: jogos recicláveis, prova de orientação, 

canoagem, vela, visita ao museu do F.C. Porto, visitas ao parque aquático de 

Amarante, entre outras. 
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O GEF, por sua vez, pertence ao departamento de expressões, que é constituído 

pelos docentes de EF, Educação Visual e Tecnológica e Educação Musical. 

Também este departamento é fundamental para a escola, pois permite o trabalho 

colaborativo entre professores de diferentes disciplinas. Assim, “o departamento 

curricular revela-se uma estrutura de decisão fundamental da dinâmica e do 

desenvolvimento do processo de conceção e implementação do projeto 

educativo da escola.” (Correia, 2007, p.45) 

Estas reuniões foram importantes para mim, no sentido em que foi possível 

aconselhar-me, ouvir histórias e aprender com os docentes que já têm muitos 

anos de serviço na escola e, melhor que ninguém, conhecem as suas dinâmicas. 

Além disso o GED dispunha de um gabinete próprio, o que nos permitia reunir e 

trabalhar em conjunto, quando quiséssemos, de forma tranquila.  

“Estou no gabinete de educação física. É aqui onde passo mais tempo a 

trabalhar, é um espaço amplo e bem iluminado. Gosto que seja sossegado 

e distante das restantes salas e gabinetes da escola…” – Diário de Bordo, 

12 de Setembro de 2018. 

 

2.2.3. Núcleo de Estágio 

Um núcleo de estágio é constituído por um pequeno grupo de estagiários (EE) 

colocados numa escola, pelo professor cooperante (PC), que os acompanha de 

perto, diariamente e um professor orientador (PO), que faz a ligação entre a 

escola cooperante e a faculdade. Para que o processo de ensino-aprendizagem 

ocorra da melhor forma deve haver todo um trabalho em equipa, partilha de 

opiniões, informações e críticas construtivas ao longo do ano. (Batista & Queirós, 

2013). 

“Estou bem mais animado do que pensei vir a estar. (Re)conheci a minha 

professora cooperante assim que a vi, foi minha professora de natação há 

mais de 10anos. Só tenho boas memórias desses tempos… do seu rigor 

e da sua exigência. Portanto, estou aliviado, pois sei que estou bem 

entregue.” – Diário de Bordo (3 Setembro 2018). 
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Sem dúvida alguma, foi a PC a figura que mais me marcou neste ano de estágio, 

tinha-me ensinado a nadar e agora a ser professor. Se ainda há quem acredite 

que os professores de Educação Física não fazem trabalho e que apenas dão 

uma bola de futebol aos alunos, então é a nossa PC que essas pessoas devem 

conhecer. Desde o primeiro dia na escola que a PC andou nas correrias 

desenfreadas:  

“…guia-nos pela escola com alguma pressa, mostra-nos rapidamente os 

locais mais importantes de conhecer como a sala dos professores, a 

biblioteca, alguns gabinetes o pavilhão, mas a visita termina rapidamente 

e vamos para a reunião.” – Diário de Bordo (5 Setembro 2018).  

A PC, além das 5 turmas que lhe foram atribuídas, acumulava ainda cargos como 

coordenadora de diretores de turma, diretora de turma (entre outros) e ainda 

encontrava tempo para nos ajudar. Sem dúvida alguma que o aspeto que mais 

distingue a PC dos outros professores na escola cooperante é a capacidade de 

trabalho, pois, mesmo acumulando muitos cargos, manteve uma enorme 

competência. 

“Imagino que um estagiário não tenha tanto trabalho como um professor 

“normal”: Muito menos se esse professor for alguém como a minha 

professora cooperante (…), tem reuniões a toda a hora, tem cargos, 

funções, trabalhos de tudo e mais alguma coisa! Pergunto-me: “ como é 

que ela consegue!?” - Diário de Bordo, 12 de Setembro de 2018. 

A PC amparou as minhas quedas e fazia questão de avisar quando 

determinadas ideias não funcionam nas aulas.  

“Pensei que cinco anos de experiência no basquetebol feminino me iriam 

ajudar, mas a professora rapidamente me lembrou que no treino está 

quem quer e na escola normalmente as meninas não gostam de 

Educação Física e não querem fazer a aula.” – Diário de Bordo, 12 de 

Setembro de 2018  

Os professores cooperantes “Assumem o acompanhamento da prática 

pedagógica, orientando-se e refletindo-a, com a finalidade de proporcionar ao 

futuro professor uma prática docente de qualidade, num contexto real que 



16 
 

permita desenvolver as competências e atitudes necessárias a um desempenho 

consciente, responsável, eficaz e competente.” (Albuquerque et al., 2014, p. 

145). 

Mesmo assim, senti uma enorme liberdade para aplicar as ideias em que 

acredito e a PC completou-as sempre com críticas construtivas e aspetos a 

melhorar. Esta liberdade para experimentar e a segurança transmitida pela PC 

foram sem dúvida muito importantes no meu processo formativo.  

 

2.2.4. Turma Residente – A minha Sorte Grande 

No dia 12 de Setembro de 2018, deparei-me com a fácil decisão de ter de 

escolher uma turma residente (TR). Era um tiro no escuro, a nossa PC 

desconhecia a caracterização global das turmas, pois não acompanhara estes 

alunos em anos anteriores.  

Conhecia apenas o seu horário, portanto a decisão foi baseada nesse sentido. 

Como todos os horários eram da parte da manhã e não ocupavam a minha hora 

de trabalho enquanto treinador, a decisão ficou facilitada. Apenas uma turma 

implicava ter uma “folga” à sexta-feira e todos concordamos que essa turma 

deveria ser atribuída ao colega do núcleo de estágio natural de Viana do Castelo, 

o que lhe permitia regressar a casa para o fim-de-semana de forma tranquila. 

Sobravam 2 turmas de 7ºo ano e uma de 8º que tinha a desvantagem de ter 

apenas aulas de 50minutos. Confesso que não me agradou essa ideia, pelo que 

me adiantei e escolhi uma das turmas de 7º. A turma de 8º acabou por ficar para 

o colega do NE que havia sido aluno também na escola. Eu nunca joguei em de 

“jogos de sorte”, não imaginava que, quando escolhi aquela turma do 7ºano, iria 

ter diante de mim aquela que era, de longe, a melhor turma do núcleo de estágio 

e também das melhores do 3º ciclo, em termos de comportamento e 

aproveitamento. 

Segundo Bento (2003), o aluno é o principal campo-de-ação-pedagógica e, por 

isso mesmo, os alunos da minha TR foram desde o início do ano letivo a minha 

maior preocupação e o centro das minhas decisões. Sendo que a primeira 
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grande decisão que tomei foi a de tudo fazer para que, independentemente do 

meu desempenho enquanto professor, aqueles alunos terminassem o ano com 

uma visão diferente dos professores enquanto pessoas e, principalmente, 

pudessem terminar o ano com um novo amigo. Esta decisão foi tomada não só 

por ser essa a minha forma de estar no ensino/ treino, mas sobretudo pelas 

caraterísticas de desfavorecimento, de carências e de exclusão dos alunos da 

escola que, frequentemente, veem o professor de forma negativa. 

Tal como refere Roldão (1995), de forma a obter as informações necessárias 

para um planeamento contextualizado, o professor deve, no início do ano letivo, 

elaborar uma caracterização da turma. Esta tarefa foi finalizada por mim com 

uma ficha de caraterização do aluno (anexo II); mas foi iniciada pela diretora de 

turma, na primeira reunião do conselho de turma, e as primeiras impressões 

foram de que se tratava de uma turma com potencial, mas com alguns alunos 

complicados, o que de facto se veio a verificar. Dos 20 alunos que inicialmente 

compunham a turma, um dos repetentes com 15 anos pediu transferência para 

outra escola. Assim sendo, a turma ficou reduzida a 19 alunos, com apenas 4 

rapazes. 

“Olho para esta lista de vinte alunos e reconheço ser um bom número. 

No entanto, nove alunos têm direito a ASE, oito têm negativas, dois têm 

necessidades educativas especiais e dois dos três repetentes têm 

quinze anos! Com quinze anos eu estava a entrar para o 10º ano e estes 

dois rapazes estão numa turma de sétimo ano, rodeados por meninos 

com 11, 12 e 13 anos! O único aspeto que me alegrou, temporariamente, 

foi ter quinze raparigas na turma. Pensei que cinco anos de experiência 

no basquetebol feminino me iriam ajudar” – Diário de Bordo, 12 de 

Setembro de 2018. 

Após analisar as fichas de caraterização dos alunos, verifiquei que os alunos 

viviam no Porto, sendo que a grande maioria habitava nos bairros sociais 

circundantes à escola. 

À semelhança do que faço no treino, uma das estratégias que utilizei para 

conhecer melhor os meus alunos, e usar essas informações a meu favor, foram 

as redes sociais. Apesar dos perigos que estas encerram e da possibilidade de 
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haver alguma confusão na proximidade da relação professor-aluno, as redes 

sociais foram importantes para eu conhecer melhor os meus alunos.  

Estas plataformas online permitiram-me tomar conhecimento de alguns hábitos 

de saúde inadequados dos meus alunos e trouxeram-me a possibilidade de os 

contactar de forma mais informal, de modo a consciencializá-los de que esses 

hábitos não seriam benéficos para a sua saúde. As suas horas de sono eram 

definitivamente insuficientes, a sua alimentação era rica em fastfood, snacks, 

fritos e refrigerantes e, além disso, verifiquei grandes níveis de sedentarismo. 

Apenas 6 dos 19 alunos praticavam atividade física regular. Dois alunos 

praticavam futsal, duas alunas natação e uma aluna KravMaga. 

Não obstante a minha determinação inicial, nunca pensei que no final do EP 

pudesse ter estabelecido uma relação de amizade tão forte com os meus alunos. 

Desde o início do ano letivo que me trataram como seu eu fosse o melhor 

professor do mundo, e eu sei que não o era, cometi os erros e falhas normais de 

quem enfrenta uma turma pela primeira vez, mas mesmo assim fizeram questão 

de agradecer o meu esforço e foram-me mimando ao longo do ano. No natal, 

cada aluno comprou e ofereceu-me um chocolate; no meu aniversário, 

escreveram um postal (ver anexo IV), presentearam-me com um coelho da 

Páscoa e um monte de outras “prendinhas” (peluches, textos, cartas, fotos e 

vídeos). Mas muito mais agradecido lhes fiquei, por terem facilitado o meu EP, 

comportando-se, quase sempre, de forma exemplar; com empenho, respeito, 

disponibilidade e um sorriso na cara. 

 

2.2.5. Turma Partilhada 

A TP foi para nós, professores do núcleo, uma deceção, no sentido em que a 

turma tinha tudo para ser a turma de 5ºano com melhor comportamento e 

aproveitamento, e de facto foi assim que começou o ano, com “flashs” de 

excelência. No entanto, com o passar do ano letivo, apesar das nossas 

investidas contra, o comportamento dos alunos foi piorando e, com ele, o seu 

aproveitamento.  



19 
 

A turma de 20 alunos (6 rapazes e 14 raparigas) contava com 3 repetentes: dois 

alunos com NEE, pelas suas dificuldades de aprendizagem, e ainda com uma 

aluna de etnia cigana, que estava identificada pela segurança social como um 

caso de abandono escolar. 

Depois de analisado o programa, distribuímos as modalidades a lecionar entre 

os 4 estagiários e a PC. Escolhi imediatamente Ginástica e Badmínton, duas 

modalidades que adoro, pois domino o seu conhecimento teórico e sobretudo 

por saber executar as habilidades motoras, por isso sentia-me muito seguro para 

as lecionar. O facto de ser partilhada com 5 professores, com personalidades 

muito diferentes e com uma enorme paixão pelo ensino, permitiu que se 

desenrolassem muitas conversas e debates sobre modelos de ensino, 

estratégias para lidar com indisciplina, variantes de exercícios e formas 

diferentes de ver a Educação Física. Toda esta diversidade de ideias e 

conhecimentos só podem ter sido favoráveis ao meu desenvolvimento 

profissional. 

Estou certo de que a possibilidade de ouvir e aprender com diferentes 

professores foi extremamente benéfica para os alunos e também para nós, pois, 

apesar da responsabilidade da preparação da UD e da aula fosse individual, a 

PC permitia que nos ajudássemos uns aos outros e, desta forma, a aula tornava-

se mais dinâmica e organizada, podendo, assim, corrigir e ensinar melhor os 

nossos alunos. Sem dúvida que os grandes beneficiários destas aulas 

“coadjuvadas” foram os alunos.  

A nível motor, a turma apresentava algumas dificuldades. Não havia um aluno 

que fosse bom executante em todas as modalidades. Algumas meninas eram 

boas em ginástica, mas não sabiam agarrar uma bola; e os rapazes, que até 

chutavam uma bola, não sabiam realizar um rolamento à frente. 

A turma era motivada e realizava sempre as tarefas propostas, no entanto este 

entusiamo, por vezes exagerado, perturbou o bom funcionamento das aulas e 

tornou muito difícil de organizar exercícios e dar instruções e feedback. 
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2.2.6. 1º Ciclo: “Outra vez!?” 

A lecionação no primeiro ciclo não foi de todo uma novidade para mim, e 

confesso que pouco me entusiasma lidar com estas idades. A minha primeira 

experiência foi através das Atividades Extracurriculares (AECs) e não foi muito 

positiva. 

Essas AEC’s resultaram de uma parceria entre a escola Básica Irmãos Passos 

(Guifões) e o Guifões Sport Clube (A escola cedia as suas instalações 

gimnodesportivas para o clube ter mais espaços para treinar e, em troca, o clube 

cedia as suas carrinhas para eventuais deslocações dos alunos da escola e 

cedia também treinadores, para que estes lecionassem as AEC’s da escola e 

eventualmente cativassem alunos para a prática desportiva, em especial o 

basquetebol, no Guifões S.C.  

O meu papel nestas AEC’s era de professor coadjuvante. As aulas eram 

ministradas por um colega treinador mais experiente, também licenciado em 

Ciências do Desporto na UTAD. As AECs careciam de organização, rigor e 

seriedade e as crianças não respeitavam nenhum dos professores, tornando-se 

impossível manter qualquer tipo de ordem. 

A grande maioria destas crianças era proveniente de bairros sociais, de famílias 

economicamente desfavorecidas e já traziam de casa um grande sentido de 

desvalorização da escola. Careciam de valores básicos, como o respeito e 

sentido de justiça. 

O cenário que encontrei na escola da Agra, em termos de alunos, era 

semelhante; em termos de infraestruturas, era ainda pior, pois não tinha um 

espaço gimnodesportivo fechado onde se pudesse lecionar aulas em dias de 

chuva e frio. 

A mim muito me espanta a linguagem e os termos que crianças de 8 e 9 anos 

utilizam com adultos. Para mim, era impensável responder a um professor: “Não 

quero!”; “E não faço!”. Desde que comecei a lecionar as turmas de 4ºano da 

Agra, que ouço, frequentemente, vernáculos de tal forma vozeados que 

seguramente são eco do que as crianças ouvem em casa, e que vejo 

comportamentos e gestos agressivos, violentos, proficientes. Muitos dos alunos 



21 
 

sabem pontapear e socar melhor do que eu, e não acredito que essas 

habilidades sejam desenvolvidas de forma espontânea. 

De forma geral avalio a experiência como negativa, não foi de todo prazerosa 

para mim e a maior parte das aulas foram motivo de ansiedade e frustração. 

Apesar da turma, pelo facto de saírem da sala de aula, motivada, a sua dimensão 

e o seu comportamento impossibilitaram um bom aproveitamento das aulas. 
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3. Prática de Ensino Supervisionada 

3.1. Área 1 – Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem 

3.1.1. Conceção 

Antes de iniciar a prática do ensino, é necessário que haja uma interligação entre 

as ideias e princípios que auxiliam na sua orientação. Segundo as normas 

orientadoras do EP da FADEUP (2016), a conceção visa “projetar a atividade de 

ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições 

gerais e locais da educação, às condições imediatas da relação educativa, à 

especificidade da EF no currículo do aluno e às caraterísticas dos alunos” (p.3). 

O conhecimento destes requisitos é fundamental, uma vez que servem de base 

para o delineamento do processo de ensino-aprendizagem. As diretrizes para a 

conceção do processo de ensino e aprendizagem encontram-se agregadas nos 

programas nacionais de EF, no Projeto Educativo de Escola, nos projetos 

curriculares e também no regulamento interno da disciplina. 

O programa nacional de Educação Física (PNEF) assume-se como uma bússola 

na programação, planeamento e preparação do ensino. Os planeamentos do 

professor devem basear-se na conceção e conteúdos do PNEF, “nomeadamente 

na conceção de formação geral, de desenvolvimento multilateral da 

personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-social do ensino.” 

Bento (2003, p.7). 

Outro documento cuja análise é fundamental é o projeto educativo de escola 

(PEE), que “surge (…) como o (…) Bilhete de Identidade de uma escola, pois é 

nele que se encontra estipulada toda a orientação da atividade educativa e 

escolar, bem como a sua caracterização, explicitando, a missão, a visão, o 

funcionamento e os objetivos da instituição em questão, em vigor por um período 

de três anos.” (Ferreira, 2016, pp. 4-5).  
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Este documento orientador contém também informações ao nível do contexto 

social e demográfico no qual se insere a escola.  

No caso concreto da minha escola cooperante, o Projeto Educativo 

(Agrupamento de Escolas Pêro Vaz de Caminha, 2016, p.4) “surge, assim, da 

necessidade de aumentar a visibilidade dos processos de escolarização, 

mobilizando vontades e recursos para promover uma ação educativa articulada 

e eficaz. Apresenta-se como um documento orientador, aberto, flexível e 

dinâmico, na medida em que se encara como passível de alterações em função 

da reflexão da prática e através dos resultados dos processos de autoavaliação. 

(…) abarca um conjunto de linhas orientadoras que se operacionalizam através 

de um planeamento que articula o Projeto TEIP (Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária), o Projeto Curricular de Agrupamento (PCA), o Plano 

Anual de Atividades (PAA), o Regulamento Interno (RI).” 

 

3.1.1.1. Programas Nacionais 

Os programas de EF devem ter em atenção a interpretação do professor, 

combinando os objetivos de aprendizagens com o contexto em que os 

professores os aplicam. “Every school has unique characteristics that offer 

opportunities and challenges for physical education teachers. It is important that 

all teachers in a school know that context well and understand how each part of 

the context can affect the physical education program”. Educação Física. 

(Metzler, 2017, p. 48) 

De facto, o programa nacional de EF do 3ºciclo foi o documento que mais 

influenciou a elaboração do meu planeamento anual, mas, claro, com as devidas 

adaptações, de forma a adequar os conteúdos ao contexto da escola, seja ao 

nível dos espaços, como também do material e das condições humanas, que 

são fatores que afetam diretamente o contexto da aula de Educação Física. 

No primeiro ano de mestrado, analisamos o programa nacional na unidade 

curricular de didática a propósito da elaboração de uma UD. Por curiosidade, li 
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tudo o que dizia respeito à minha modalidade (basquetebol). Rapidamente 

concluí que o programa era desajustado, pois sugeria a abordagem de alguns 

conteúdos que nem em treino são abordados para crianças e jovens da mesma 

faixa etária. 

No início deste ano letivo, tive a necessidade de o voltar a ler, várias vezes, e 

fiquei sempre com sensação de que alguns conteúdos em algumas modalidades 

eram inalcançáveis.  

Entre muitos outros, constam no Programa Nacional de EF dois conteúdos que 

para mim são evidentemente desajustados pela sua elevada complexidade: “Em 

situação de 5x5, coopera com os companheiros para alcançar o objetivo do jogo 

o mais rápido possível” e “Progride em drible, preferencialmente pelo corredor 

central (utilizando se necessário fintas e mudanças de direção ou de mão, para 

se libertar do seu adversário direto), para finalizar ou abrir linha de passe.” (DGE, 

2001, p. 46).  

Salvo raras exceções, um aluno que nunca tenha reprovado e que esteja no 7º 

ano, no basquetebol, encontra-se na faixa etária correspondente ao escalão de 

sub14. Este escalão tem um nível de exigência muito grande pois é introduzida 

a bola 6 (tamanho oficial sénior feminino), o campo e tabela com medidas oficiais 

e também o jogo 5x5. Ora se os jovens basquetebolistas sentem dificuldades, 

mesmo os que começaram desde sub8 e levam 6 anos de prática, o que dizer 

dos nossos alunos que, além de não terem capacidade atlética, também não 

adquiriram as bases técnico-táticas específicas da modalidade, sem as quais o 

jogo se torna inviável.  

“Claramente, há uma série de aprendizagens que (os alunos) já deveriam 

ter adquirido e que não têm…” - Diário de Bordo, 17 de Outubro 2018.  

Em relação às finalidades do programa, este refere: “Melhorar a aptidão física, 

elevando as capacidades físicas de modo harmonioso e adequado às 

necessidades de desenvolvimento do aluno; promover a aprendizagem de 

conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção das 

capacidades físicas; assegurar a aprendizagem de um conjunto de matérias 

representativas das diferentes atividades; promover o gosto pela prática regular 
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das atividades físicas e assegurar a compreensão da sua importância como fator 

de saúde e componente da cultura, na dimensão individual e social; promover a 

formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e 

participação nas estruturas sociais, no seio dos quais se desenvolvem as 

atividades físicas, valorizando a iniciativa e a responsabilidade pessoal, a 

cooperação e a solidariedade, a ética desportiva, a higiene e a segurança 

pessoal e coletiva; a consciência cívica na preservação de condições de 

realização das atividades físicas, em especial da qualidade do ambiente” (DGE, 

2001, p. 7). 

Felizmente, o programa é uma proposta curricular e não um instrumento de 

aplicação fechado e obrigatório. Esta flexibilidade permite que os docentes 

façam ajustes que, no meu caso, foram fundamentais, pois, com o número 

reduzido de sessões por cada UD e com as próprias dificuldades e limitações 

dos alunos, senti uma grande necessidade de criar objetivos possíveis de ser 

atingidos e de ajustar os conteúdos das modalidades de forma a torná-los 

compatíveis com a competência motora dos meus alunos. 

Terminado o ano letivo, estou certo de que o programa nacional de EF estava 

desadequado ao meu contexto. Penso que o currículo de multiactividades 

prejudica a aprendizagem dos alunos, pois, para que ocorra aprendizagem, é 

indispensável a exercitação repetida de um dado conteúdo e, com UDs de 6/7 

sessões, torna-se extremamente difícil despoletar aprendizagem nos alunos. No 

entanto, foi um documento que me ajudou na orientação dos conteúdos e na 

organização de um planeamento mais eficaz. Sem dúvida, pôs à prova a minha 

capacidade de adaptação. 

 

3.1.1.2. Planeamento 

Desde o início, foi neste domínio de decisão que senti as maiores dificuldades. 

O professor deve pré-determinar quais os efeitos que pretende alcançar no 

ensino (Bento, 2003, p. 16), e esse foi um dos meus obstáculos em várias 

vertentes:  
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Até agora as dificuldades que tenho sentido no planeamento das aulas 

dizem respeito à definição dos objetivos, nomeadamente em distinguir e 

descrever corretamente os objetivos comportamentais e a componentes 

críticas. Descrever as situações de aprendizagem também se torna 

complexo, pois é difícil é passar para o papel informação que facilmente 

transmitimos oralmente. – Diário de Bordo, 12 Outubro 2018. 

Devemos dedicar o tempo que for necessário ao planeamento, para que este 

seja minucioso e considere todas as variáveis: organização de espaços, 

conhecimento dos conteúdos, regras e objetivos, modalidades e o número de 

aulas para as abordar, fator determinante na forma como poderiam ser 

planeadas as UD e as aulas. 

Mesmo que, por vezes, surjam situações impossíveis de ser contornadas, o 

planeamento deve, mediante do que for possível, prever vários os cenários e ter 

alternativas para resolução de problemas que possam surgir, nomeadamente as 

questões de falta de material ou de meteorologia. O planeamento deve ser 

adequado ao nosso contexto e incorporar as caraterísticas dos alunos, dos 

materiais e espaços disponíveis.  

O planeamento deve, então, garantir um processo de ensino-aprendizagem 

eficaz e, para o melhor estruturar e para que este tivesse uma progressão lógica, 

utilizei os três níveis de planeamento: o PA, a UD e o plano de aula. (Bento, 

2003). 

 

Planeamento Anual 

O PA é uma das etapas fundamentais de todo o processo de planeamento, a 

sua estruturação implicou uma organização consciente e flexível. O plano anual 

tem uma perspetiva global que procura situar e concretizar o programa no local 

e nas pessoas envolvidas. Este permite uma preparação antecipada do ensino 

e traduz o domínio aprofundado dos objetivos de desenvolvimento de 
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personalidade dos alunos, assim como reflexões e noções acerca da 

organização correspondente do ensino no decurso do ano letivo (Bento, 2003). 

No início do EP, o plano anual foi-nos entregue pela PC, não tivemos qualquer 

envolvimento na escolha das modalidades. Os EE apenas tiverem liberdade para 

alterar, com justificação válida, o número de sessões que já estavam pré-

estabelecidas.  

De facto, fruto ou não de imprevistos, circunstâncias várias, como provas de 

aferição, que ocuparam os pavilhões; canalização avariada, que inundou o 

pavilhão; interdição das tabelas de basquetebol; greves gerais; condições 

meteorológicas adversas; e atividades de Escola (visitas de estudo, dia de 

aniversário da Escola etc.) forçaram-me a alterar drasticamente o número de 

sessões e, como se pode verificar, este foi muito diferente do inicialmente 

previsto (ver anexo I):  

1. Aptidão Física: 5 aulas previstas, 4 lecionadas; 

2. Basquetebol: 10 aulas previstas, 6 lecionadas; 

3. Atletismo: 13 aulas previstas, 11 lecionadas; 

4. Tag-Rugby: 7 aulas previstas, 10 lecionadas; 

5. Andebol: 11 aulas previstas 9 lecionadas; 

6. Ginástica 12 aulas previstas, 8 lecionadas; 

7. Badmínton: 9 aulas previstas, 5 lecionadas; 

8. Natação: 6 aulas previstas, 6 lecionadas; 

9. Voleibol: 11aulas previstas, 4 lecionadas; 

10. Dança: 10 aulas previstas, 4 lecionadas; 

Outra das condicionantes na organização das sessões foi o roulement semanal 

de instalações, dado alocar espaços impróprios para determinadas modalidades. 

Por exemplo: no ginásio, pela sua pequena dimensão e pela quantidade de 

vidros envolventes, apenas era permitido praticar modalidades sem bola. 

Portanto a aptidão física, badmínton, ginástica, dança foram desenvolvidas no 

ginásio enquanto as restantes foram praticadas no pavilhão. Em consequência, 

os alunos não tiveram oportunidade de exercitar a mesma modalidade mais do 

que duas aulas consecutivas. 
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Unidade Didática 

A UD representa o elo entre os conteúdos das matérias e os processos 

metodológicos inerentes às matérias lecionadas e o seu delineamento no nosso 

EP tem como base o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC). (Vickers, 

1990).  

“As unidades temáticas ou didáticas (…) são partes essenciais do programa de 

uma disciplina. Constituem unidades fundamentais e integrais do processo 

pedagógico e apresentam aos professores e aluno etapas claras e bem distintas 

de ensino e aprendizagem” (Bento, 2003, p. 75). 

O MEC serve como guia para um ensino mais objetivo, conecta o planeamento 

com a prática pedagógica e é divido em três fases que englobam oito módulos. 

Na fase de análise inserem-se três módulos. No primeiro módulo, está expresso 

sinteticamente o conhecimento de cada categoria transdisciplinar (habilidades 

motoras, cultura desportiva, conceitos psicossociais e fisiologia do treino), 

podendo ou não haver relação entre categorias. No segundo módulo, há uma 

análise da escola, nomeadamente das condições de aprendizagem no que diz 

respeito aos espaços, equipamentos e materiais disponíveis, de acordo com as 

modalidades a lecionar. No terceiro módulo, analisam-se os alunos, de forma a 

aferir qual a sua disponibilidade motora, aptidão física, cultura desportiva, 

comportamentos, e a tentar perceber, de forma geral, quais as necessidades e 

motivações dos alunos. 

Na segunda fase, encontramos os módulos 4, 5, 6 e 7. O quarto módulo já se 

integra no nível das decisões. Neste módulo é determinada a extensão e 

sequência da matéria. No quinto módulo estão expressos os objetivos essenciais 

das quatro categorias transdisciplinares. O sexto módulo integra a configuração 

da avaliação nomeadamente ao nível das formas de avaliação a ser usadas, dos 

critérios de avaliação e das restantes decisões relacionadas com esta tarefa. No 

sétimo e último módulo desta fase, surgem as progressões de ensino, 
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relacionadas com as metodologias de ensino das várias modalidades 

desportivas e de desenvolvimento da condição física. 

Na terceira fase, identificamos o módulo 8, que concerne à aplicação, em 

contexto de aula, da UD e dos planos de aula. 

Visto que a construção das UDs, para as diferentes modalidades, obedeceu ao 

PA, estas ficaram muito curtas. Se a priori parecia difícil cumprir os objetivos 

propostos pelos programas nacionais, depois de ter as UDs estruturadas, com 

um número tão reduzido de sessões, seria mesmo impossível concretizá-los. 

Este número reduzido de sessões obrigou-me, em algumas modalidades, a 

deixar de lado momentos formais de avaliação diagnóstica e de avaliação 

sumativa e a optar pela elaboração de UDs com os conteúdos básicos e 

indispensáveis para que a modalidade pudesse ser praticada, recorrendo à 

avaliação contínua para classificar os alunos de forma justa. 

Em suma, face aos vários obstáculos que fui encontrando no decorrer do ano 

letivo, tive de adaptar, de forma rápida, mas refletida, as diferentes UDs; e essa 

tarefa desenvolveu a minha capacidade de antecipação, reflexão e resolução de 

problemas. 

 

Planos de aula 

Os planos de aula são exemplo fundamental de planeamento, pois é a partir 

deles que aulas se desenrolam. No entanto, “ (…) sem se elaborar e ter em 

atenção o plano anual e o plano da unidade temática, sem se analisar e avaliar 

o ensino anterior, não se pode falar propriamente de preparação das aulas 

mesmo que, aparentemente, este último aspeto pareça ter lugar!” (Bento, 2003, 

p. 164). 

A estrutura do plano de aula que utilizei foi a aconselhada pela PC (ver anexo 

III). No entanto, esta deu-me liberdade para adotar a estrutura que preferisse, 

desde que nela constasse: um cabeçalho, objetivos de aula para as 4 categorias 
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transdisciplinares, tempo de exercício, situação de aprendizagem, objetivos 

comportamentais, componentes críticas e organização da turma. “Existem 

numerosas propostas de esquema da aula, cada uma delas caraterizada por 

uma variedade de constelações possíveis, mas sem que nenhuma possa afirmar 

a pretensão da validade universal” (Bento, 2003, p. 152). 

As duas primeiras linhas compõem o cabeçalho, que é meramente informativo, 

indica o número da aula e da sessão, a hora, o espaço da aula, a UD 

correspondente, as funções didáticas, o ano e turma, o material necessário, o 

número de alunos e o tempo da aula. Na terceira linha, encontramos a definição 

dos objetivos, que são o ponto fundamental do plano de aula. 

Na tabela principal, encontramos, na primeira coluna, a divisão por partes da 

aula: a parte inicial, a fundamental e a final, sendo que a primeira e a última 

também são muito importantes, quer na criação de “uma situação pedagógica, 

psicológica e fisiológica, favorável à realização da função principal da aula” 

(Bento, 1998, p. 153), quer no retorno à calma e à discussão daquilo que foi a 

aula, procurando ouvir a opinião dos alunos quanto às suas duvidas, quanto aos 

aspetos positivos e negativos da aula etc. 

Na segunda coluna, encontramos o tempo de exercício; na terceira coluna, as 

situações de aprendizagem; na quarta coluna, os objetivos comportamentais; na 

quinta, as componentes críticas; e na última, a organização dos alunos 

Um plano de aula organizado, que apresente os conteúdos específicos e as 

situações de aprendizagem para cada aula, auxilia o professor durante a própria 

aula. Numa fase inicial, a elaboração de um plano de aula não foi tarefa fácil e 

demorava muito tempo até ficar satisfeito com o resultado do plano:  

“O planeamento das primeiras aulas de Atletismo e Basquetebol não foi 

fácil, pois, apesar de ter o domínio prático destas modalidades, não tenho 

o conhecimento do tempo de exercitação adequado, ou seja, tenho tido 

dificuldades em definir quanto tempo dedicar a cada exercício, pois não 

encontrei o equilíbrio de tempo que permita uma exercitação suficiente, 

mas que não se torne aborrecido e monótono para os alunos.” – Diário de 

Bordo, 12 Outubro 2018.  
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Estas dificuldades do ponto de vista da elaboração do plano foram diminuindo, 

sobretudo, graças às correções da PC. 

Durante as primeiras sessões, consultava muitas vezes o plano de aula, sempre 

com medo de me esquecer de algo. Com o decorrer do ano letivo, durante as 

aulas, fui-me centralizando no mais importante, os alunos, desliguei-me da 

obsessão de cumprir rigorosamente o plano de aula e, desta forma, pude prestar-

lhes mais atenção e providenciar-lhes mais instrução, feedbacks e correções. 

Felizmente, nunca precisei de investir tempo em aspetos comportamentais e de 

controlo de turma, pois, desde o início do ano letivo, os alunos apresentaram um 

bom comportamento, apesar dos seus níveis de motivação serem muito baixos. 

À medida que a elaboração do plano se foi tornando mais fácil e rotinada, tive a 

possibilidade de dedicar mais tempo a outras questões relevantes, como a 

pesquisa, experimentação e análise de situações de aprendizagem mais 

dinâmicas, interessantes e desafiadores, que foi uma das estratégias que 

encontrei para enfrentar este défice motivacional. Uma das preocupações que 

levei da experiência do treino para a escola foi a organização dos espaços para 

que o maior número de alunos possível estivesse em atividade motora. 

O conhecimento das componentes críticas, das capacidades dos meus alunos, 

a capacidade de demonstrar qualquer habilidade e o controlo do tempo com um 

cronómetro de pulso permitiram-me lecionar as aulas de forma fluida, sem 

interrupções e quase sempre cumprindo os objetivos propostos para a aula. 
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3.1.2. Realização  

3.1.2.1. Controlo da turma: Inércia difícil de vencer 

Apesar do contexto social em que se insere a escola, que normalmente se traduz 

em turmas irrequietas, o contexto da minha turma residente era bem diferente. 

Se a maioria dos professores tem problemas de controlo da turma devido ao 

excesso de energia dos alunos, na minha turma era o oposto. Eu tinha 

dificuldades em controlar a turma, porque a turma era passiva! Os alunos 

demoravam uma eternidade a equipar-se, a sentar-se, a levantar-se, a colocar e 

recolher o material. Tudo era feito a “velocidade de caracol”, com o mínimo de 

esforço possível. 

A única oportunidade que os alunos tinham, ao longo do ano letivo, de estar 

numa aula em espaço amplo ou aberto, sem estar sentados, com maior 

possibilidade de se expressarem e interagirem com os colegas num ambiente 

mais descontraído, não os despertava. Ao invés de estarem motivados para essa 

aula, optaram por se manter na sua confortável inércia. Infelizmente, à medida 

que os fui conhecendo e após análise das fichas de caracterização do aluno, 

verifiquei que a grande maioria dos alunos não gostava de EF. E isto era uma 

frustração para mim, que sou completamente apaixonado por desporto e que 

estava muito motivado para lecionar.  

Sabendo de antemão a influência que a relação professor/aluno teria na 

motivação dos meus alunos, fiz enorme esforço no sentido de eliminar todas as 

variáveis dependentes (de mim) que pudessem desmotivar os meus alunos. “A 

relação professor/aluno reveste-se de fundamental importância, pois pode deixar 

marcas no individuo por muito tempo.” (Kobal, 1996, p. 37).  

Em primeiro lugar, procurei estar sempre motivado para lecionar as aulas, 

mesmo quando estava mais inseguro para lecionar determinada modalidade 

(caso da dança), pois: “A falta de motivação do professor afeta diretamente o 

aluno pois é o docente a pessoa na escola que tem o maior contacto com os 

discentes. Sendo assim, ele tem uma grande responsabilidade para com a 
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motivação eles. Com certeza uma aula ministrada sem motivação criará um 

clima desfavorável à aprendizagem, pois o aluno já tem consigo um estigma 

quanto à ida à escola, e ao encontrar o professor desmotivado certamente 

causará ainda maior resistência em motivar-se para aprender.” (Chicati, 2000, p. 

100).  

Fui um professor competente, justo, imparcial no trato com os seus alunos e 

incansável nas correções que fazia aos meus alunos “ (…) a quantidade e 

qualidade das interações do professor com os alunos, onde incluem-se o 

esforço, o feedback, e a atenção, de modo que estas interações pessoais 

favorecem atitudes positivas dos estudantes em direção à Educação Física” 

(Kobal, 1996, p. 42) 

Estabeleci uma relação próxima e positiva com os alunos, tentando liderar 

através do exemplo, “O próprio vocabulário e estilo de vida do professor devem 

ser coerentes com os seus ensinamentos, a fim de favorecer uma atitude positiva 

dos alunos em relação à Educação Física.” (Kobal, 1996, p. 41). 

Por último, tentei elaborar os planeamentos e organizar as aulas para que os 

alunos tivessem espaço para escolher, ser ouvidos e dar a sua opinião, utilizando 

metodologias que dão mais liberdade aos alunos: “ (…) quando a metodologia 

usada pelo professor permite que os alunos tomem decisões, os resultados 

favorecem atitudes positivas dos alunos em relação à Educação Física.” (Kobal, 

1996, p. 41)  

Excerto - Diário de Bordo – “Motivação: Competência Autonomia e Relação” 

(Novembro, 2018). 

“Na escola, a qualidade do relacionamento entre professores e alunos, 

influenciada em grande medida pelo estilo motivacional dos primeiros, 

revela-se a fonte principal de satisfação ou frustração das necessidades 

psicológicas dos estudantes tendo em vista a relevância do estilo 

motivacional do professor na promoção da motivação intrínseca dos 

alunos…” (Guimarães & Boruchovitch, 2004, p.147).  
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Sabendo isto, tem sido uma preocupação minha manter um estilo motivacional 

que procure satisfazer as necessidades psicológicas dos meus alunos através 

de um estilo menos autoritário, com uma linguagem não controladora e que lhes 

ofereça informações importantes para as suas tomadas de decisão, procurando 

ter sempre em conta as suas necessidades e interesses.  

Um exemplo da adoção deste estilo motivacional e que é um aspeto que tenho 

vindo a verificar que mantém as alunas motivadas é a integração de música nas 

aulas. Sempre que disponível, permito que esteja a aparelhagem ligada no 

pavilhão e permito que, durante as pausas, sejam os próprios alunos a escolher 

a música (relação professor-aluno) que querem ouvir durante a aula, tentando 

desta forma satisfazer “as necessidades psicológicas básicas de autonomia que 

tem sido considerada essencial para a motivação intrínseca”. E, de facto, é 

possível verificar que nestas aulas o seu empenho é maior. 

De facto, tal como Morinville et al. (2013) demonstraram nos seus estudos, a 

música tem um papel importante no desenvolvimento positivo dos jovens. Ela é 

um fator determinante na sensação de felicidade e bem-estar dos adolescentes. 

A música também pode ser considerada uma fonte de relação e de autonomia 

(os outros dois pilares da motivação). Mas estarei a motivar corretamente os 

meus alunos? Será esta minha estratégia uma forma de motivação intrínseca, 

ou estarei a encobrir o verdadeiro interesse dos alunos pela disciplina? 

Em suma, a minha turma residente não me provocou problemas de controlo de 

turma por excesso de energia, no entanto, a turma partilhada já me causou 

“alguns cabelos brancos”, por este motivo. 

Visto que a preocupação de resolver este problema acontece nas fases iniciais 

do ano letivo, quando foi a minha vez de lecionar esta turma, mais numerosa e 

de faixa etária mais baixa (10-11anos), já a maioria dos problemas de controlo 

de comportamento haviam sido resolvidos e as regras de funcionamento, 

apreendidas. Felizmente foi a PC que lecionou a primeira UD e que estabeleceu 

as regras e vincou quais os comportamentos que não seriam aceites na aula. O 

facto de a PC ser também diretora de turma teve um efeito redobrado no controlo 
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da turma. Em muitas situações, com apenas um olhar, a PC conseguia silenciar 

a turma. 

Mesmo assim, por vezes, senti-me forçado a ter intervenções mais autoritárias, 

para que corrigissem os seus comportamentos e regressassem à calma, 

mantivessem o silêncio e prestassem atenção às minhas instruções. Apesar de 

Siedentop e Tannehill (2000) reforçarem a importância das sanções e correções 

imediatas, aquando de comportamentos inadequados que não poderiam ser 

ignorados, felizmente nunca tive necessidade de o fazer. 

 

Regras e rotinas 

Desde o princípio do ano letivo que a PC nos foi alertando para a utilidade da 

criação de regras e rotinas, para que fosse claro para os alunos aquilo que era 

pretendido deles, aquilo que estavam proibidos de fazer e quais os 

comportamentos a ter antes, durante e depois da aula. Isto não foi para mim uma 

grande preocupação, pois já trago este hábito do treino desportivo e não sei 

trabalhar de outra forma. Ou os atletas/alunos entendem como funcionam os 

meus treinos/aulas, ou terão dificuldades em ter sucesso.  

O estabelecimento de regras nas primeiras sessões é fundamental, para que os 

alunos entendam como se devem comportar (Siedentop, 1991). No meu caso, a 

lista de regras já tinha sido elaborada pelo GEF e estas foram lidas aos alunos 

logo na primeira sessão. Como acontece com todas as regras e leis, há sempre 

quem as tente contornar e, infelizmente, ao longo do ano, alguns alunos 

conseguiram fazê-lo.  

Relativamente ao equipamento: “5- Todos os alunos deverão ser portadores de: 

5.1. Equipamento desportivo adequado, apenas utlizado nas aulas de Educação 

Física (sapatilha, meias desportivas, calção de desporto, camisola de desporto 

e fato de treino, quando está frio);” – Regulamento de Educação Física, 2018.  

Ora, mais frequentemente do que desejava, os alunos menos motivados 

alegavam esquecer-se do material e, assim, não realizavam a parte prática da 
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aula. Outros afirmavam ter roupa para trocar, quando não a tinham e, no final da 

aula, escapavam rapidamente antes que eu pudesse confirmar. 

Relativamente ao material: “4- Qualquer aluno será responsável pelos danos que 

pratique, quer nas instalações, quer no material desportivo.” – Regulamento de 

Educação Física, 2018. 

Infelizmente, pontapear uma bola de voleibol ou andebol é um instinto 

incontrolável para os rapazes adeptos do futebol, por mais que tentasse fazê-los 

perceber que aquelas bolas não são para jogar com o pé, sempre que achavam 

que eu estava desatento lá davam um chuto contra a parede. Estas foram das 

poucas situações em que tive de ser mais austero com eles e, felizmente, não 

precisei de o fazer muitas vezes. 

Apesar de tudo, devo destacar a seriedade com que os meus alunos cumpriram 

as regras de segurança relativamente à ginástica, pois foram responsáveis na 

forma como executaram as ajudas. Também no andebol, procuraram impedir 

que houvessem bolas perdidas perto de colegas em salto; no badmínton, 

utilizaram as raquetes com precaução. 

As rotinas são importantes no que toca à boa organização e gestão da aula. 

Estes métodos pré-estabelecidos vigoram todo o ano letivo e rentabilizam o 

tempo útil de aula (Rink, 2014). No meu caso, adotei algumas das rotinas que 

utilizo no treino, umas delas para melhorar a comunicação em aula: Um assobio 

longo significava que os alunos deviam parar a atividade/exercício e deslocar-se 

rapidamente para a linha lateral, colocando ambos os pés na linha, de forma a 

estarem ao mesmo nível voltados para o professor; e um assobio curto 

significava parar a atividade/exercício, olhar e ouvir o professor. Esta mesma 

rotina foi exercitada nos aquecimentos das primeiras sessões, com um simples 

exercício de corrida aleatória contínua e reação ao estímulo sonoro. 
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3.1.2.2. Organização e Gestão: Uma Tarefa 

Partilhada 

Além do planeamento cuidado que é o ponto-chave para um processo de ensino-

aprendizagem eficaz, também a boa gestão da aula é fundamental para que este 

processo ocorra de acordo com o que é pretendido, sendo que este é sem dúvida 

condicionado pelo controlo de turma. 

O professor deve promover o maior o tempo de atividade motora específica 

possível, de forma a rentabilizar o tempo útil da aula e potencializando o tempo 

disponível para a prática, o tempo na tarefa e o tempo potencial de aprendizagem 

(Rosado & Ferreira, 2009). Por isso, a forma como os professores organizam o 

material e equipamentos, os alunos, o tempo de aula, os espaços para a 

instrução são de extrema importância. (Rink, 2014). 

Numa fase inicial, toda esta tarefa da gestão e organização da aula era realizada 

por mim. No entanto, a preocupação com estes aspetos era tão grande que, por 

vezes, esquecia-me do mais importante, estar com os alunos, instruindo, 

corrigindo e exemplificando.  

Não é possível prever o tempo exato que os alunos precisam ou podem gastar 

de forma produtiva numa atividade (Rink, 2014). De facto, esta foi uma das 

grandes dificuldades que tive, a gestão do tempo de exercitação.  

“Tenho tido dificuldades em definir quanto tempo dedicar a cada exercício 

pois não encontro o equilíbrio de tempo que permita uma exercitação 

suficiente, mas que não se torno aborrecido e monótono para os alunos.” 

– Diário de Bordo, 3 de Outubro de 2018.  

Com o passar do tempo fui aprendendo a “ler” os meus alunos. Através das suas 

expressões corporais, faciais e verbais, fui percebendo quanto tempo podem 

estar em determinado exercício e fui-me adaptando e guiando por eles. Fui 

percebendo que, além dos sinais físicos comuns de cansaço e aborrecimento, 

expressões como: “Professor falta muito para acabar? Que horas são?” eram 
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sinal que estava na hora de mudar de exercício. Mas também verifiquei o oposto, 

com expressões de surpresa: 

«(…) as alunas que não queriam fazer aula acabaram por correr quase 20 

minutos sem se aperceberem e não deram pelo tempo a passar. No final 

da aula, questionavam: “Já acabou!?”» - Diário de Bordo, 19 de Outubro 

de 2018. 

Ainda que a preparação prévia do material, dos espaços, das equipas e dos 

exercícios feita pelo professor nos poupe tempo e seja importante nas questões 

de gestão e organização de aula, acredito que há benefícios no que toca ao 

desenvolvimento de softskills, por isso procurei equilibrar esta balança.  

Acredito que, no contexto da minha escola, talvez fosse mais importante 

desenvolver alguns aspetos psicossociais dos alunos e demorar um pouco mais 

tempo na organização do que ter eu toda essa responsabilidade e perder os 

benefícios que a atribuição destas tarefas tem sobre os alunos. Ainda que tenha 

demorado algum tempo a encaixar, a verdade é que esta estratégia trouxe bons 

resultados. Desenvolveu nos alunos uma sensação de que a aula e o material 

lhes pertence; por isso, gerou-se um sentido de preservação do material, pois, 

quando são eles próprios a montar o exercício, colocar as bolas, os cones nos 

locais corretos durante a exercitação, já não têm vontade de estragar e de 

sabotar o exercício, pois foi algo que foi feito com o seu esforço. 

Foi na UD de Andebol que os alunos tiveram uma maior responsabilidade pela 

organização e gestão da aula. Esta UD foi planeada como um modelo híbrido de 

MED. Este tópico será desenvolvido mais profundamente no capítulo 4.1.2.4.2. 

 

3.1.2.3. Instrução: Comunicação e Conhecimento. 

No 1º ano de mestrado, na UC de Psicologia, debatemos sobre qual seria a 

caraterística mais importante num professor: Comunicação vs. Conhecimento. 

Recordo que, sem hesitar, tomei o partido dos que defendiam a Comunicação.  
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Hoje, depois de tudo o que aprendi, voltaria a fazê-lo. Ver um colega de estágio 

debater-se com o ensino da modalidade na qual é treinador foi o momento em 

que eu confirmei aquilo em que acreditava: 

“O André (nome fictício) identificou ter problemas ao nível da instrução, 

nas primeiras aulas os seus períodos de instrução eram longos e por 

vezes complexos e, na tentativa de explicar a todos de várias maneiras, 

repetia-se (…) A sua linguagem, por vezes, é demasiado técnica, 

complexa para o contexto em questão, sobretudo com os alunos do 5ºano, 

cujo vocabulário ainda não lhes permite entender determinados termos 

que o professor utiliza: [Conceitos, estratagema, ativação geral, 

exercitação, ciclos, componentes fundamentais da finta, etc.]. Segundo a 

tendência pedagógica tecnicista “A comunicação professor-aluno tem um 

sentido exclusivamente técnico, que é o de garantir a eficácia da 

transmissão do conhecimento.” (Luckesi, 1994, p.62). Penso que 

simplificar a linguagem que utilizamos com os alunos e aproximá-la à 

deles pode ser uma forma muito positiva de estabelecer uma ligação 

afetiva que nos permite, enquanto professores, promover no aluno uma 

maior motivação intrínseca para aprender, fruto da interação social com o 

professor, tal como defendem as tendências sócio-críticas.» - Diário de 

Bordo, Observação de Professores, Dezembro de 2018 

Não quero dizer que o conhecimento não seja importante, porque, obviamente, 

é e muito. Mas acredito que um professor com melhores ferramentas do ponto 

de vista da comunicação desenvolve um processo de ensino-aprendizagem mais 

eficaz do que um professor que até possa ter mais conhecimento, mas que falhe 

na sua transmissão. A informação transmitida pelo professor está diretamente 

relacionada com os objetivos e com a matéria de ensino, por isso a comunicação 

é um instrumento de extrema importância na orientação do processo de ensino-

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009). A comunicação é transversal a todos 

os momentos de aprendizagem, pelo que cabe ao professor adequar um tipo de 

comunicação que seja conciso e eficaz, relativamente àquilo que pretende 

transmitir e ao momento em que transmite. A informação surge em três 

momentos: antes da prática, centrada na apresentação das tarefas propostas; 
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durante a prática, através de Feedbacks; e após a prática, numa análise da 

prática desenvolvida (Siedentop & Tannehill, 2000) 

Desde que iniciei a minha carreira como treinador que uma das minhas maiores 

valências tem sido a comunicação e, felizmente, consegui transferir essa 

capacidade para o ensino. Desde cedo que venho a desenvolver a minha 

capacidade de comunicação: colocando bem a voz; compactando a informação, 

utilizando palavras-chave (anotando-as no plano de aula, na coluna 

correspondente às componentes críticas); eliminando tiques/vícios linguísticos, 

como: “tipo”; “ok?”; tendo atenção à ordem com que transmito a informação, pois 

começar a instrução de um exercício informando que todos devem ter um colete 

e uma bola vai desencadear nos alunos ansia de escolher a melhor bola e o 

colete com a cor favorita e vai desviar-lhes o foco de atenção da restante da 

instrução. Também a minha capacidade de demonstrar as habilidades permitiu-

me esclarecer melhor os conteúdos, sem utilizar muitas palavras.  

Em relação ao feedback, Piéron e Delmelle (1982. cit. por Rosado & Mesquita, 

2009, p. 83) referem toda uma sequência de comportamentos que um professor 

deve respeitar para emitir um FB pedagógico: “observação e identificação do 

erro na prestação; tomada de decisão (reagir ou não reagir e, se reagir, prestar 

um encorajamento ou uma informação); FB pedagógico informativo; observação 

nas mudanças no comportamento motor do aluno; eventual observação de uma 

nova tentativa do gesto e ocorrência de novo FB pedagógico”  

A experiência no treino desportivo, o estudo prévio e também alguma intuição 

neste tipo de interação observador-executante desenvolveram a minha 

capacidade neste campo de ação. Esta base permitiu que me destacasse entre 

os colegas EE na quantidade de intervenções, no grau de especificidade das 

mesmas, no objetivo da intervenção, na forma, no momento, na direção e na 

relação com a informação anterior, e no modo de distribuição (Rosado,1995). 

Ofereci FBs, logo após a execução de uma habilidade, tal como sugerem Rosado 

e Mesquita (2009), consegui adaptar-me, muito rapidamente, e perceber quem 

eram os alunos que, para modificar um comportamento, exigiam um FB mais 

completo e os alunos a quem bastava apenas uma palavra-chave ou um gesto. 
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Não cometi erros, como fazer uma correção e virar costas sem antes verificar se 

houve preocupação do aluno em modificar o seu comportamento e, se houvesse 

essa preocupação, recompensar o aluno: “Bom trabalho!”. Só em caso de erro 

generalizado é que interrompi a aula e prestei um FB generalizado. Quase 

sempre os meus FBs eram precisos e com o foco no objetivo específico. Recorri 

frequentemente a FBs de caráter positivo, para ir de encontro às necessidades 

motivacionais dos meus alunos, que foram uma grande preocupação que tive ao 

longo do ano e que irei explorar mais tarde neste relatório. 

No seu estudo sobre o papel motivador de FB positivo, Mouratidis et al. (2008) 

(2008, p. 264) concluíram: 

“It seems that feedback satisfying the need for competence fosters autonomous 

motivation that in turn positively predicts positive affect and intentions to 

participate in future-time activities. Concurrently, feedback that fails to meet 

individuals’ need for competence can evoke amotivation, which in turn predicts 

negative affect-based outcomes and poor performance.”   

[o feedback que satisfaz a necessidade de competência estimula a motivação 

autónoma que, por sua vez, prevê positivamente afetos positivos e intenções de 

no futuro, participar nas atividades. Concomitantemente, o feedback que falha 

em atender à necessidade individual de competência pode evocar a amotivação, 

que, por sua vez, prediz resultados negativos baseados em afetividade e baixo 

desempenho]  

Obviamente que nem sempre fui bem-sucedido, sobretudo nas fases iniciais, 

quando os alunos ainda não estavam acostumados às rotinas referidas no 

subcapítulo 4.1.2.1.1., nem habituados a ter a responsabilidade de gerir e 

organizarem autonomamente os exercícios, tal como referido no subcapítulo 

anterior:  

“(…) os alunos demoraram a compreender o que era para fazer; as capitãs 

demoraram a organizar/agilizar as equipas e o exercício só começou a 

ganhar mais dinâmica quase no final da aula. Honestamente, não sei o 

que falhou. Acho que a minha instrução foi boa e o exercício em questão 

era bastante simples. Talvez tenha feito um salto grande na complexidade 
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dos exercícios? Penso que não, o exercício era muito simples. Talvez 

tenha escolhido as alunas erradas para serem capitãs? Penso que não. 

Escolhi duas boas alunas com bastante capacidade de comunicação. 

Talvez tenham sido outros fatores. Ou, simplesmente, a maioria dos 

alunos não quer colaborar comigo e dificultam-me a vida.” – Diário de 

Bordo, 24 de Outubro de 2018  

O meu PO foi repetindo ao longo do ano uma frase: “Mais do que ouvir e fazer 

bem os alunos devem compreender o que lhes é pedido”. De facto, algo que fui 

sentindo, mais do que me ouvir, os meus alunos compreendiam o que lhes pedia 

e atribuíam significado ao conteúdo que lhes transmitia. 

 

3.1.2.4. Modelos de ensino  

Confesso… sinto que durante toda a minha formação académica parece que foi 

transmitida a ideia de que modelos tradicionais, como o MID, são uma espécie 

de atentado à educação. Foram sempre alvos das maiores críticas: “Este 

professor devia ter feito assim e não assado”. Foi sempre fácil opinar, mas sem 

nunca tentar perceber os motivos que levaram esse professor a adotar esse 

modelo em vez de outro. 

No início do ano letivo, senti uma enorme pressão quanto aos modelos de ensino 

que deveria utilizar. Senti que seria discriminado pelas minhas escolhas. Sabia 

que queria utilizar o MEJC no basquetebol, pois é também assim que o leciono 

no treino desportivo. Porém, nas outras modalidades, não sabia que modelos 

utilizar. Por todos os benefícios que lhe são atribuídos, estava decidido a aplicar 

o MED, só não sabia em que modalidade. E tinha a consciência de que era 

inevitável utilizar o MID na ginástica. 

No princípio do ano letivo, estava determinado a lecionar, sempre que possível, 

dividindo os alunos por níveis, desta forma, indo de encontro às suas 

motivações, experiências dificuldades e necessidades próprias. (Mesquita & 

Graça, 2009). Uma vez mais, fazendo o paralelismo ao treino desportivo, pois 
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sempre foi assim que ministrei os meus treinos e sempre obtive resultados 

positivos do ponto de vista da aprendizagem do jogo.  

Ainda que não tivesse sido apoiado pelo PO, a PC acreditava neste método, o 

que me deu confiança para o utilizar e, de facto, foi assim que comecei a lecionar 

basquetebol, a primeira UD do 1ºPeríodo.  

Do ponto de vista do planeamento, exigia mais de mim, pois, no meu 

planeamento, incluí exercícios, variantes e tempos de exercitação diferentes 

para os 3 níveis que identifiquei. A experiência estava a ser positiva e, tal como 

eu previa, o grupo 3, com o nível avançado, trabalhava quase de forma 

autónoma e requeria muito pouca atenção da minha parte e, dessa forma, eu 

estava mais disponível para ajudar os alunos dos níveis 1 (elementar) e 2 

(básico). Durante o jogo formal 3x3, as equipas, por estarem homogéneas e 

equilibradas entre si, fizeram com que o jogo decorresse de forma muito 

competitiva, o que manteve o empenho dos alunos elevado. Infelizmente, esta 

UD foi interrompida, precocemente, pela interdição das tabelas, fruto da 

fiscalização da Porto Lazer, que entendeu que as tabelas não cumpriam os 

requisitos mínimos de segurança. Esta interrupção impediu-me de promover 

uma alteração significativa na aprendizagem dos alunos que apresentavam 

bastantes dificuldades na modalidade. Impediu-me também de poder tirar mais 

ilações quanto à pertinência do ensino por níveis na escola, pois esta foi a única 

UD em que eu formei os grupos; pois, tal como referi, as restantes modalidades 

foram lecionadas segundo modelos mais centrados nos alunos e, portanto, 

permiti que estes escolhessem as equipas.  

 

Ensino dos Jogos para Compreensão  

Sobre o MEJC Graça & Mesquita (2007) referem que “No essencial, os 

proponentes pretendiam que a atenção tradicionalmente dedicada ao 

desenvolvimento das habilidades básicas do jogo, ao ensino das técnicas 

isoladas, fosse deslocada para o desenvolvimento da capacidade de jogo 

através da compreensão tática do jogo. A ideia era deixar dever o jogo como um 
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momento de aplicação de técnicas, para passar a vê-lo como um espaço de 

resolução de problemas” 

Este modelo foi aquele que mais utilizei ao longo do ano letivo, as UDs de 

Basquetebol, Tag-Rugby e Badmínton foram pensadas segundo este modelo. 

Procurei criar formas modificadas de jogo que promovessem o aparecimento da 

habilidade motora alvo, ou seja, se pretendia lecionar o lançamento na passada 

então tentava criar uma situação de jogo que oferecesse vantagem ao jogador 

com bola para que este identificasse a situação em que se encontra como 

favorável e oportuna para a execução dessa habilidade. Mas se esta criação de 

situações de aprendizagem foi fácil no basquetebol, nas outras duas 

modalidades nem tanto. O meu conhecimento pedagógico das modalidades era 

menor, sendo que o Tag-Rugby foi uma novidade para mim pois nunca tinha 

praticado esta modalidade.  

Procurei nos momentos de instrução utilizar a descoberta guiada para que fosse 

os próprios alunos a responder aos problemas que o jogo lhes causava. Desta 

forma fazendo-os perceber o porque da necessidade de exercitar determinada 

habilidade, isto é: O problema X pode resolver-se com a habilidade A, B e C 

portanto devo exercitar estas habilidades de forma a poder resolver este 

problema de formas diferentes. “O modelo adere bem a um estilo de ensino de 

descoberta guiada, em que o aluno é exposto a uma situação problema (a forma 

de jogo com os seus problemas táticos) e é incitado a procurar soluções, a 

verbalizá-las, a discuti-las, a explicá-las, ajudado pelas questões estratégicas do 

professor, com o objetivo de trazer a equação do problema respetivas soluções 

para um nível de compreensão consciente e de ação deliberadamente tática no 

jogo” (Graça & Mesquita, 2007) 

As vantagens que encontrei neste modelo foram: um maior envolvimento e 

empenho dos alunos, fruto de uma maior utilização de formas jogadas que 

naturalmente têm um certo grau de competição e também uma melhor 

compreensão do jogo. 

Por outro lado vivenciei alguns aspetos não tão positivos nomeadamente ao nível 

do conhecimento pedagógico que é necessário ter para realmente aplicar este 
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modelo e também fruto da competição situações de confronto entre alunos pela 

incapacidade de relativizar a vitória e a derrota no contexto de aula. 

 

Modelo de Educação Desportiva 

Sobre o MED, Graça e Mesquita (2007) referem que este “constitui um modelo 

curricular que oferece um plano compreensivo e coerente para a renovação do 

ensino dos jogos na escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo. 

Aposta na democratização e humanização do Desporto, de forma a evitar os 

problemas associados a uma cultura desportiva enviesada, tais como o elitismo, 

a iniquidade e a trapaça. (…) Baseia-se na assunção de que o desempenho 

competente se relaciona mais com os conteúdos táticos, os jogos modificados e 

as progressões de jogos do que com o desenvolvimento das habilidades 

isoladas”.  

A aplicação deste modelo tinha, à partida, alguns inconvenientes, pois chocava 

com o plano anual de atividades previamente elaborado pela PC. Siedentop 

(1994) incorporou seis caraterísticas do desporto institucionalizado no Modelo 

de Educação Desportiva, de forma a garantir a autenticidade da experiência 

desportiva: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo 

estatístico, a festividade e os eventos culminantes. Uma das características que 

inviabilizava a aplicação deste modelo era o reduzido número de aulas que 

dispúnhamos por modalidade, sendo que o MED pressupõe a época desportiva 

estendida, pelo menos, por 20 aulas (Graça e Mesquita, 2007), e nenhuma das 

nossas UD’s chegava sequer perto desse número. 

Ao longo do tempo, fui observando as aulas dos vários professores do GEF e, 

curiosamente, nenhum utilizou uma única vez este Modelo. A falta de tempo foi 

o motivo mais invocado na justificação dessa decisão. De facto, e tal como uma 

das professoras do GEF uma vez me disse: “O MED tem aspetos muito positivos; 

no entanto, vocês já viram o trabalho que dá!? Agora, multipliquem esse trabalho 

pelas 6 ou 7 turmas que normalmente são atribuídas a um professor!”. 
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Ainda que um pouco reticente, procurei aplicar este modelo, com algumas 

adaptações, na UD de Andebol. 

Decidi utilizá-lo nesta UD, pois, com uma breve avaliação diagnóstica, percebi 

que era a modalidade onde os meus alunos eram mais aptos tecnicamente. 

Portanto, à partida, dispunham das bases para que o jogo pudesse decorrer. 

Construí uma UD, dividi os conteúdos a abordar pelas sessões, reservando 

sempre entre 20 a 30 minutos de competição formal no final de cada sessão. 

Pedi aos meus alunos, ainda antes da primeira sessão da UD, que se 

organizassem em duas equipas, equilibradas, e que escolhessem um nome, 

grito, lema, cor e logótipo. No entanto, os seus baixos níveis de responsabilidade, 

autonomia, interesse e motivação levaram a que eu tivesse de realizar essas 

tarefas por eles, sob pena de não ser possível aplicar o modelo.  

Como não consegui reunir-me com os alunos, nem que estes realizassem 

qualquer tipo de tarefa fora da aula, tomei as rédeas e elaborei um manual com 

as sugestões dos plantéis das equipas (que poucas alterações sofreram), regras 

da UD, calendário desportivo, com a forma de avaliação e com as funções dos 

elementos de cada equipa que foram reduzidas a treinador e capitão. Com o 

baixo interesse da turma e com a elevada falta de assiduidade que se fez sentir 

nesta fase do 2º Período, seria infrutífero diferenciar mais papéis. As tarefas 

relacionadas com estatística e registos ficavam a cargo dos alunos que não 

realizavam a aula. 

Planeava os conteúdos a abordar e elaborava uma Ficha Tarefa que entregava 

no início de todas as sessões a cada treinador das duas equipas. Os alunos 

tinham de selecionar exercícios elencados na Ficha Tarefa e trabalhar 

autonomamente, controlando o tempo que dedicavam a cada exercício, incluindo 

o aquecimento. Para os guiar, todos os exercícios tinham uma explicação por 

extenso, uma imagem ilustrativa, o tempo recomendado de exercitação e o 

material necessário.  

Concluído o estágio, posso apontar alguns aspetos positivos que vivenciei da 

aplicação deste modelo, nomeadamente ao nível do envolvimento dos alunos 

com a modalidade durante a aula, pois o empenho dos alunos nas tarefas foi 
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maior. Este modelo provou ser um sucesso, não só no ensino do andebol, pois 

foi sem dúvida a modalidade em que os alunos mais evoluíram, mas também no 

desenvolvimento das suas competências psicossociais. 

No entanto, uma grande limitação foi sem dúvida ao nível do tempo, pois é 

necessário dispensar muito tempo na organização da lecionação através deste 

modelo, sobretudo no meu contexto, onde não existe o interesse e a 

disponibilidade dos alunos para reunir com o professor, ou para realizar qualquer 

tarefa fora do tempo de aula. Também o carácter competitivo deste modelo 

promoveu a exclusão dos alunos mais débeis, apesar das minhas investidas e 

estratégias contra. O vencer o jogo foi sempre a prioridade dos alunos, e estes 

foram muitas vezes individualistas na resolução dos problemas que o jogo lhes 

colocava. 

 

Modelo de Instrução Direta 

A UD de ginástica foi planeada para ser lecionada segundo o MID. Sobre este 

modelo, Pereira et al. (2013, p.31) afirmam que “tradicionalmente, o modelo de 

instrução direta (MID) tem sido preferencialmente o mais utilizado tanto por 

professores como por treinadores de desporto, o qual centra todo o processo de 

ensino-aprendizagem no professor. Este modelo, dada a sua natureza 

autocrática, confere ao aluno um papel passivo, essencialmente conotado pela 

reprodução dos saberes transmitidos pelo professor.” 

Apesar de todas as desvantagens atribuídas ao MID, este modelo mais centrado 

em mim, trouxe uma série de vantagens a mim e aos meus alunos: A primeira, 

ao nível do controlo da turma, pois, ao limitar a liberdade dos alunos, também 

estava a diminuir a probabilidade de ocorrer um comportamento desviante que 

terminasse com lesão. 

A segunda vantagem concerne à grande falta de motivação e confiança dos 

meus alunos para a ginástica. A grande maioria dos alunos tinha medo de fazer 

o pino de braços, ou de saltar ao eixo no bock. Para aumentar a sua confiança, 
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comecei por demonstrar todas as habilidades, e fi-lo com dois propósitos: 

primeiro, para que visualizassem uma boa execução habilidade motora completa 

e, segundo, para que, ao se aperceberem do domínio do professor, a sua 

confiança em mim aumentasse. Certamente que um professor que executa bem 

as habilidades inspira mais confiança do que um professor que não sabe 

executar e que se fica por instrução verbal.  

Era muito importante para mim que os alunos confiassem em mim, nas minhas 

competências, e que soubessem que, seguindo as minhas instruções, não se 

iriam magoar e iriam aprender! E assim foi. Se há um “feito” do qual me posso 

orgulhar é de, com a preciosa ajuda da PC, ter contribuído muito no aumento da 

autoconfiança dos meus alunos: convenci os alunos de que já eram bons 

executantes no salto de eixo, no bock pequeno, de que eram capazes de saltar 

no plinto e/ou realizar salto entre mãos. E também consegui fazer com que três 

alunas, que literalmente choravam com o medo de realizar salto o bock, 

executassem o salto de forma autónoma. Consegui ajudar este primeiro grupo 

com recurso à demonstração, a palavras-chave - “Acelera!”; com palavras de 

encorajamento - “Sem medo, tu consegues!”; e também com algumas 

provocações - “Eu sou fraquinho e consigo, vocês também conseguem!”. Já o 

grupo das meninas medrosas, através da decomposição da habilidade e da 

criação de progressões de aprendizagem, consegui que estas executassem um 

salto com a minha ajuda, de forma a perder o medo, depois de algumas 

repetições, conseguiram executar o salto de forma autónoma. 

 

3.1.2.5. Observação: Ver para Aprender 

A observação foi uma das tarefas que mais procurei desempenhar de forma 

autónoma, ainda que nem sempre tenha sentido necessidade de refletir por 

escrito sobre aulas a que assisti. De facto, ao longo do ano, observei inúmeras 

aulas de todos os professores do GEF, e contam-se pelos dedos das mãos as 

aulas que não observei dos meus colegas EE.  
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A observação das aulas dos meus colegas foi fundamental para mim. Eu tive a 

vantagem de lecionar o último tempo. E, como tal, visualizar as suas aulas 

permitiu-me, em muitos casos, evitar alguns erros e antecipar alguns 

comportamentos dos meus alunos. As observações realizadas estavam em 

consonância com as quatro dimensões de intervenção pedagógica definidas por 

Siedentop (1983), instrução, gestão da aula, clima e controlo da turma, 

permitindo, assim, uma análise mais geral das aulas dos meus colegas e uma 

apreciação mais específica sobre as várias componentes pedagógicas. 

De facto, a análise constante daquilo que nos rodeia permite-nos refletir sobre 

os acontecimentos e sobre as nossas ações, promovendo assim momentos de 

aprendizagem. 

Desde cedo que a nossa PC nos foi impelindo, nas nossas reuniões de NE, a 

observar, analisar, refletir e opinar (de forma construtiva) sobre as aulas uns dos 

outros. Quando nós, EE, observamos e analisamos os nossos próprios 

desempenhos ou dos nossos colegas, essas experiências são uma rica fonte de 

aprendizagem. (Rink, 2014).  

O facto de termos três turmas de 7º ano, uma de 8º e ainda a turma partilhada 

de 5ºano permitiu-nos:  

1. Observar grandes diferenças entre turmas do mesmo ano de escolaridade 

e, como tal, diferentes formas de abordar a disciplina e os alunos;  

2. Perceber que, mesmo com apenas a diferença de um ano de 

escolaridade, do 7º para o 8º ano, há de facto diferenças grandes no nível 

de maturidade, desempenho e comportamento dos alunos;  

3. Perceber a falta de literacia motora com que os alunos do 5ºano chegam 

ao 2ºciclo, e que esta faixa etária é extremamente “absorvedora” no que 

toca à aprendizagem. Os alunos do 5º ano, sem dúvida, provam que os 

alunos não nascem a detestar a Educação Física, provavelmente ficam 

marcados por maus professores e desmotivam com o passar dos anos; 

De facto, verifiquei grandes diferenças entre as nossas turmas, e estas tornaram 

esta aprendizagem ainda mais rica.  
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Observar e ser observado pela PC foi extremamente útil, pois permitiu-me 

perceber as estratégias de uma professora com a mesma formação académica, 

mas com muito mais experiência do eu. 

 

3.1.3. Avaliação  

A avaliação foi um dos meus grandes receios, desde o início do ano. Temia 

cometer o erro que mais criticava enquanto aluno, ser um injusto. Apesar da 

importância da avaliação, esta deve ser encarada com normalidade, pois é algo 

que fazemos no nosso dia-a-dia. Recolhemos informação, valorizamos essa 

informação e decidimos em conformidade. É uma atividade humana constante 

e, por vezes, inconsciente (Rosado, 2002). Deve estar interligada com os 

objetivos de aprendizagem dos alunos, já que são necessárias referências que 

nos permitam diferenciar o desempenho dos alunos (Siedentop & Tannehill, 

2000). 

A preocupação com esta tarefa manteve-se durante todo o ano, pois tinha a 

grande responsabilidade de analisar, traçar objetivos e delinear métodos que 

fossem justos e adequados à minha turma. Penso que fui sempre justo com os 

meus alunos e, se não o fui, sei que dei o meu melhor, pois inclusive recorri às 

novas tecnologias (filmagem), para tornar este processo mais fácil, mais 

fidedigno e o mais preciso possível.  

Segundo Vickers (1990), a avaliação pode ser criterial ou normativa. Como 

referem Rosado e Silva (1999), “na avaliação normativa, o critério é externo em 

relação ao individuo que aprende e as condições de aprendizagem, sendo a 

classificação feita por referencia a padrões exteriores a essas condições”. Este 

tipo de avaliação foi utilizado na UD de aptidão física, pela obrigatoriedade da 

aplicação da bateria de testes FitEscola. No entanto, para Rosado et al. (2002, 

p. 32) “no que se refere à Educação Física (…), a avaliação referida à norma tem 

pouco interesse, devendo ser privilegiada uma avaliação referida ao critério, isto 

é, em função dos objetivos definidos.” Então a avaliação é criterial quando se 

focaliza o domínio de um conjunto particular de objetivos (Rosado & Silva, 1999). 
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Este foi o tipo de avaliação que predominou nas restantes UDs, nomeadamente: 

andebol, atletismo, tag-rugby e ginástica.  

Numa primeira fase a avaliação diagnóstica foi motivo de preocupação, pois esta 

“averigua se os alunos possuem os conhecimentos e aptidões para poderem 

iniciar novas aprendizagens. Permite identificar problemas, no início de novas 

aprendizagens, servindo de base para decisões posteriores, através de uma 

adequação do ensino às características dos alunos.” (Rosado & Silva, 1999).  

Infelizmente, tal como referido no subcapítulo do Planeamento, devido à redução 

drástica do número de sessões por unidade didática, os únicos momentos 

formais de avaliação diagnóstica que pude realizar foram com as UDs de 

basquetebol e andebol.  

No caso específico da UD de basquetebol, visto que queria abordar a 

modalidade através do MEJC, dividindo a turma por 3 níveis, a AD foi importante, 

pois permitiu-me precisamente proceder a essa divisão. A minha experiência na 

modalidade, a ausência de 4 alunos numa das aulas de aplicação das baterias 

de testes FitEscola e a própria PC (por considerar a minha experiência na 

modalidade relevante) permitiram-me realizar esta AD sem planeamento prévio. 

Enquanto os alunos jogavam 3x3, rapidamente elaborei de forma manuscrita 

uma tabela, onde procurei registar o nível dos alunos conforme as minhas 

observações. Atribuí nível 1 aos alunos que permaneceram imóveis a maior 

parte do tempo e cuja intervenção no jogo foi reduzida ou inexistente; atribuí 

nível 3 aos alunos que foram capazes de identificar e concluir situações de 

finalização e também que foram capazes de integrar os colegas de equipa no 

jogo; aos restantes alunos, por exclusão de partes, atribuí-lhes nível 2. Para 

confirmar alguns níveis que tinha atribuído, troquei alguns jogadores de equipas. 

Esta avaliação, ainda que possa parecer pouco precisa, veio a confirmar-se 

correta durante as aulas. 

Já na UD de Andebol, a AD foi planeada com a devida antecedência, mas com 

objetivos ligeiramente diferentes, dado que tinha planeado lecionar esta UD 

através do MED e, como tal, era importante perceber quais os conteúdos que os 

dominavam ou não. Fui registando, numa “checklist” de observação, quais as 
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componentes críticas das habilidades técnico-táticas - relacionadas com os 

objetivos do programa - que os alunos cumpriam.  

Cheguei à conclusão que o nível de desempenho dos alunos, anteriormente 

registado no basquetebol se mantinha no andebol. Curiosamente, a PC já nos 

tinha transmitido a ideia de que, normalmente, nos jogos desportivos coletivos 

(JDC) o nível de um aluno nas diferentes modalidades é idêntico. 

No final de cada UD, para proceder à classificação dos alunos, utilizei dados 

recolhidos de todas as formas de avaliação, provas de avaliação sumativa ou 

formativa e elementos informais de avaliação contínua. 

No que diz respeito às modalidades individuais, ginástica e atletismo, nas aulas, 

foram apresentados aos alunos os objetivos, as habilidades motoras e as grelhas 

(checklist) com as componentes críticas que os alunos deveriam cumprir em 

cada habilidade motora. A notação das grelhas, para cada aluno, seria feita com 

base na gravação em vídeo da sequência gímnica, no caso da ginástica, e da 

reprodução da habilidade motora, no caso do atletismo. O recurso aos vídeos 

permitiu-me analisar cuidadosamente a prestação dos alunos e, dessa forma, foi 

bastante fácil proceder à avaliação justa e objetiva dos alunos. 

Em todo o ano letivo, apenas utilizei 4 momentos formais de avaliação sumativa. 

Por uma questão de lógica, coerência e justiça, penso que não faria sentido 

aplicar uma prova de avaliação sumativa numa UD curta ou que tenha sido 

interrompida de forma abrupta e inesperada e que tenha se tenha encerrado com 

6 ou menos sessões (6,5,4 e 4 sessões de basquetebol, badminton, voleibol e 

dança, respetivamente). Evidentemente que, em tão poucas sessões, é 

impossível promover um processo de ensino-aprendizagem relevante e 

significativo, com influência direta na melhoria das capacidades e habilidades 

dos alunos. Assim sendo, depois de receber a aprovação da PC, nestas UDs, 

utilizei dados recolhidos através da avaliação contínua e da avaliação formativa 

para proceder à classificação dos alunos, ainda que esta situação não seja a 

ideal Assim, a avaliação das modalidades: dança, voleibol, badmínton e 

basquetebol foi feita através dos dados que recolhi pelas observações e registos 
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que fiz das aulas, valorizando também o empenho e disposição com que os 

alunos realizaram as tarefas de aula. 

No final de cada período, dediquei um momento da aula à autoavaliação dos 

alunos. Estes momentos decorreram através de uma breve reflexão dos alunos 

que englobava o seu desempenho, empenhamento e conhecimento. 

Curiosamente, as autoavaliações dos rapazes coincidiram sempre com a minha, 

ao contrário das raparigas que, na sua maioria, se avaliaram com valores 

inferiores aos que eu acreditava que mereciam. Tal facto levou-me a questionar 

sobre a sua perceção de competência, tema que irei abordar no capítulo 

dedicado à Área 3. “ Um aluno que sabe autoavaliar-se de forma pertinente, 

possui, na opinião de Viallet e Maisonneuve (1990), um dos instrumentos base 

para a aprendizagem” (Rosado & Silva, 1999). 

A classificação final de cada aluno era obtida pelo preenchimento, com valores 

de 1 a 5, de uma tabela previamente elaborada pelo GEF, e esteve sempre de 

acordo com os diferentes domínios, definidos pelo GEF: o Saber Fazer (60%), o 

Saber Estar (30%) e o Saber (10%) 

No domínio do Saber Fazer, o GEF atribuiu 40% às habilidades motoras, 10% à 

aptidão física e 10% ao trabalho de projeto que os alunos realizaram no âmbito 

da flexibilidade curricular. No domínio do Saber Estar, atribuíram-se 8% ao 

cumprimento de regras, à assiduidade/ pontualidade e à cooperação/ 

participação e 6% à higiene. Os 10% do domínio do Saber eram destinados à 

avaliação da cultura desportiva. 
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3.2. Área 2 - Participação na Escola e Relação com a 

Comunidade 

De acordo com as exigências do EP, nomeadamente das normas orientadoras3, 

os EE devem: 

“Contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do papel 

do professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem 

como da disciplina de Educação Física, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora; Conceber e pôr 

em prática atividades de complemento curricular na escola, garantindo a 

sua estreita articulação com os objetivos da atividade curricular de EF; 

Compreender a atividade de ensino e treino de Desporto Escolar, 

enquanto processo dominantemente pedagógico; Compreender o papel 

de diretor de turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável 

pela área não disciplinar – F. Cívica; Identificar, apreciar criticamente e 

intervir nas atividades inerentes à direção de turma e ao conselho de 

turma; Participar na gestão de recursos da organização, assumindo 

responsabilidades na direção e na elaboração e coordenação de projetos 

de desenvolvimento organizacional; Identificar e analisar criticamente a 

cultura da escola, fomentando o respeito pela sua diversidade/pluralidade 

na promoção da integração e a socialização dos alunos; e conceber, 

utilizar e avaliar processos de promoção de estilos de vida ativa e 

saudáveis junto da comunidade educativa.” (FADEUP, 2016, p.6) 

Não obstante o caráter obrigatório desta participação, não posso negar que esta 

me empolgava. Ajudou-me a sentir mais integrado na escola, a construir a minha 

identidade profissional e pessoal. Participei de forma interventiva nas atividades 

propostas pelo GEF, NE e pela escola. Além destas atividades, estive também 

presente nas reuniões do departamento de expressões, nos conselhos de turma 

e em várias modalidades do desporto escolar. 
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3.2.1. Desporto Escolar – Basquetebol 

Sem sombra de dúvida, o desporto escolar era uma das áreas do estágio que 

mais me empolgava. A ideia de poder treinar basquetebol em ambiente escolar, 

para um professor/treinador, é muito aliciante. No entanto, a realidade que eu 

conhecia e a realidade com que me deparei foram completamente diferentes. A 

realidade que eu conhecia, em Matosinhos, era de um desporto escolar levado 

a sério, onde são captados os alunos da escola mais competentes naquela 

modalidade, federados ou não. O professor/treinador é alguém efetivamente 

ligado à modalidade em questão, tal como refere Soares (2009), e os alunos 

treinam efetivamente a modalidade, como num clube “federado”, com o objetivo 

de se preparar para competir contra outras escolas. Em data próxima ao final do 

ano letivo, há um torneio interescolar de várias modalidades, pelo qual todos 

anseiam, e que já tem uma dimensão de tal forma considerável que se realiza 

em pavilhões não escolares do município. O ambiente nas bancadas é 

fantástico, repleto de pais, professores, amigos, admiradores das modalidades e 

do espetáculo desportivo. As várias equipas das diferentes modalidades apoiam 

a sua escola e o desporto escolar é vivido intensamente. 

A realidade que eu encontrei na escola cooperante é muito diferente. A captação 

é feita com objetivo de cumprir o número mínimo obrigatório de inscritos. Os 

alunos vêm quase obrigados pelos professores que os incentivam e motivam a 

participar constantemente. E os que efetivamente aparecem por vontade própria 

fazem-no porque querem jogar futebol. E é efetivamente isso que os motiva a 

vir, o que corrobora o estudo de Rebelo (1999), que verificou que a modalidade 

preferida dos alunos (rapazes) é, efetivamente, o futebol. 

Durante o pouco tempo em que os alunos praticavam basquetebol, faziam-no 

apenas para passar o tempo até à “hora do futebol”, muitas vezes de forma 

contrariada, sem empenho, sem rigor, sem qualquer vontade de aprender. 

Frequentemente, sabotaram os exercícios, cometendo “erros” 

propositadamente, ou tendo comportamentos desviantes.  
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Para mim, estes comportamentos foram um choque. Foi também a primeira vez 

que fui insultado por um atleta/aluno: “O professor é um burro e não percebe 

nada disto!”. 

A experiência no desporto escolar foi uma desilusão e fonte de tristezas. 

Frequentemente, nos treinos, os alunos faltaram-nos ao respeito e, mais ainda, 

verifiquei situações de bullying entre eles. Ornelas Melim e Oliveira Pereira 

(2013) concluíram, no seu estudo - “Prática desportiva, um meio de prevenção 

no bullying na escola?”-, que, efetivamente, os alunos que participavam “em 

atividades desportivas que decorriam no interior da escola tinham mais 

probabilidades de serem agredidos/bullied do que alunos que não participavam 

nessas atividades” (Ornelas Melim e Oliveira Pereira, p.58). Pelo contrário, os 

alunos que participavam em modalidades de forma federada tinham menos 

probabilidades de sofrer este tipo de agressão. A maior percentagem de 

agressores/bullies encontrou-se no futebol. Os autores acima referidos citam 

Higgins que, em 1994, afirmava que “Os rapazes mais aptos que tendem a 

dominar os recreios com vigorosos jogos de futebol, acabam forçosamente por 

marginalizar os outros alunos…”. (pp.59) 

O que me leva a questionar se realmente dar uma bola de futebol aos meninos 

é de facto uma solução para o problema de indisciplina que se verifica na escola 

nomeadamente ao nível dos treinos de Basquetebol do Desporto Escolar e se 

este tem o efeito inclusivo que se pensa ter.  

“Somos bombardeados durante todo o nosso percurso académico com 

expressões como: “a culpa é sempre dos professores”; “não há maus 

alunos só há maus professores” “os professor é que devem encontrar 

formas diferentes de solucionar os problemas”. Gostava de deixar o 

desafio aos defensores dessas teses de vir a um “treino” e solucionar 

estes problemas”. – Diário de Bordo, Janeiro de 2019 
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3.2.2. Visitas de Estudo 

Ao longo do ano foram seis as visitas de estudo que realizei com a minha turma 

residente e com a turma partilhada. Por uma questão de organização, irei então 

enumerá-las:  

1. Visita ao Estádio do Futebol Clube do Porto, Dragão Caixa e Museu Futebol 

Clube do Porto (figura 1); 

2. Visita ao Centro Náutico de Ponte de Lima (figura 2); 

3. Aula de surf na Praia da Azurara e visita à Nau Quinhentista e Alfândega Régia 

em Vila do Conde (figura 3); 

4. Visita ao museu da escola superior de enfermagem do Porto através do projeto 

SEI; 

5. Visita à escola de Vela em Viana do Castelo; 

6. Visita ao parque aquático de Amarante (figura 4); 

 

 

Figura 1 - Visita ao Museu Futebol Clube do Porto 

A primeira deslocação decorreu na manhã de 7 de Março. Esta visita já é uma 

tradição e é organizada, pela nossa PC que, muito minuciosamente, calcula tudo 

ao pormenor. Parece-me adequada esta visita de estudo, uma vez que a maioria 

dos alunos da escola não tem a possibilidade financeira de visitar uma instalação 

desportiva desta magnitude. Sendo o futebol a modalidade de eleição dos 

alunos, os níveis de agitação foram elevados durante todo o dia. Os alunos 



59 
 

tiveram a oportunidade única de visitar um estádio com um elevado valor 

estético. Estiverem nos mesmos locais que os seus ídolos pisam diariamente. A 

passagem pelo museu do futebol clube do Porto, um dos mais modernos da 

europa, possibilitou aos alunos uma visão histórica do clube, contextualizando 

os títulos arrecadados e apresentando uma história riquíssima e repleta de 

sucesso desportivo. Neste dia, para além do museu e do estádio, os alunos 

tiveram a oportunidade única de assistir a um treino de basquetebol da equipa 

sénior do Futebol Clube do Porto, no Dragão Caixa. Para muitos alunos, esta foi 

umas das poucas oportunidades para ver de perto uma equipa profissional. 

Infelizmente, os alunos não reconheciam os jogadores, comprovando, 

infelizmente, que o seu conhecimento das modalidades não vai muito além do 

futebol. 

 

Figura 2 - Visita ao Centro Náutico de Ponte de Lima 

Ainda no âmbito das visitas de estudo de carácter desportivo, tivemos a 

oportunidade de visitar, no dia 13 de Março, o centro náutico de Ponte de Lima, 

a propósito do tema Água, inserido na flexibilidade curricular. Apesar das 

condições meteorológicas adversas que encontramos, alguma chuva e vento, 

esta visita foi, também para mim, uma experiência fantástica, uma vez que 

tivemos a oportunidade de experienciar esta modalidade ao longo do rio Lima, 

rodeados de uma paisagem incrível. O contacto com uma modalidade desta 

natureza exigiu alguma atenção extra por parte dos professores que 

acompanharam os alunos, uma vez que, face à novidade e ao contacto com a 

água, os alunos estavam mais entusiasmados do que o normal. Neste dia, ainda 

tivemos a oportunidade de visitar o centro de Ponte de Lima, embora a chuva 

tivesse impedido a visita a mais locais. A visita ficou concluída com uma 

caminhada pelo Percurso das Lagoas, pertencente à Ecovia do Rio Lima. Apesar 
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da tranquilidade e beleza dos locais por onde andamos, esta caminhada foi 

especialmente cansativa para mim, pois, de forma voluntária, assumi o 

transporte de um dos alunos de mobilidade reduzida (cadeira de rodas) durante 

os 3km de percurso, muitas vezes acidentado, enlameado e inclinado. 

 

 

Figura 3 - Visita ao Surf e ao Museu da Alfandega Régia e Nau Quinhentista 

No dia 20 de Março, deslocamo-nos até Vila do Conde, com a nossa turma 

partilhada, para realizar uma aula de surf e bodyboard. Uma vez mais, fruto do 

esforço da nossa PC, os nossos alunos puderam estar em contacto com o mar 

e com materiais desportivos aquáticos (fatos e pranchas), que nunca teriam 

hipóteses de utilizar por conta própria. Foi sem dúvida a atividade que os alunos 

mais gostaram. Neste mesmo dia, fomos ainda visitar o museu da alfândega 

régia e a nau quinhentista. Com muita pena nossa, os alunos não ficaram tão 

entusiasmados como prevíamos e exibiram comportamentos de desinteresse 

que nos desagradaram, apesar de ter sido extremamente interessante a visita 

conduzida por 3 guias muito expressivas e apaixonadas nas suas intervenções. 

 

No dia 4 de Abril de 2019, eu e a PC acompanhamos a nossa turma partilhada 

até ao Museu da Escola Superior de Enfermagem do Porto. Esta visita foi 

realizada no âmbito do projeto SEI (Sociedade, Escola e Investigação), cujo tema 

era a Alimentação. Além de ficarem a conhecer a história da profissão, os alunos 

puderam ver os utensílios e materiais mais antigos. Os alunos foram também 

utilizados como “cobaias”, depois de ser desenvolvido o tema da alimentação, 

com um jogo interativo de perguntas e respostas que permitiu avaliar o 
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conhecimento teórico dos alunos. Estes foram avaliados sigilosamente na sua 

aplicação dos conhecimentos através da observação das suas escolhas 

alimentares na hora do lanche, que foi oferecido pelos anfitriões. Uma enorme 

mesa com uma grande variedade de frutas, bolachas, pão, iogurtes, leite, sumos, 

gelatinas, água… estava ao seu dispor e, felizmente, não nos desiludiram. 

Realizámos, no dia 2 de Maio de 2019, da parte da manhã, uma visita de estudo 

ao Navio Museu Gil Eanes e, de tarde, uma visita à Escola de Vela de Viana do 

Castelo, organizada por um dos meus colegas do NE, residente nesse distrito. 

Tendo ele um familiar, professor nessa escola, tivemos o acesso gratuito à 

prática desta bela modalidade. 

 

Figura 4 - Visita ao Parque Aquático de Amarante 

Por último, realizaram-se duas visitas de estudo ao parque aquático de 

Amarante, com dois grupos de alunos distintos. Esta visita acontece todos os 

anos, no final do 3º período, e é organizada pelo GEF. Esta atividade apenas 

esteve ao alcance dos alunos sem quaisquer faltas disciplinares, premiando, 

desta forma, o bom comportamento dos mesmos com uma atividade lúdica, de 

forma a proporcionar aos alunos um momento de descontração. No próprio dia, 

o comportamento dos alunos foi exemplar, sem a necessidade de uma vigilância 

constante por parte dos professores. Considero que não poderia haver melhor 

forma de terminar o ano letivo, dado que foi um dia extremamente divertido. 
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3.2.3. Atividades Não Letivas na Escola 

Em relação às atividades não letivas realizadas na própria escola, estas foram 

acontecendo ao longo do ano letivo, desde torneios realizados na escola, dia da 

sapatilha, corta-mato e Mega Sprint, dia dos desportos tradicionais (flexibilidade 

curricular), festas de final de período e dia da Pêro.  

A escola possui mensalmente vários torneios, de várias modalidades. Houve 

sempre um clima de festividade e de felicidade presente, algo apenas possível 

pela emoção da competição entre todos, embora, em algumas ocasiões, essa 

emoção em demasia tenha originado situações de confronto verbal e físico entre 

alguns alunos. Desde início que foi fundamental, enquanto professor de 

Educação Física, incutir nos alunos atitudes positivas no que toca à verdade 

desportiva, ou seja, no fair-play, centralizado no respeito pelos colegas de equipa 

e pelo adversário. De uma forma geral, a realização dos torneios, pelas 

diferentes modalidades, foi um sucesso considerável, pelo que continuará a 

existir, espero eu, nos próximos anos.  

O corta-mato e o Mega Sprint foram atividades planificadas pelo GEF, abertas a 

todos os alunos da escola. O corta-mato foi realizado dentro da escola, num 

percurso que já estava definido e que ao longo dos anos não sofreu alterações. 

O Mega Sprint, prova de velocidade de 40 metros, realizou-se no átrio da escola. 

Os alunos que alcançassem as melhores marcas em ambas as provas seriam 

qualificados para a prova regional de desporto escolar.  

No que diz respeito ao corta-mato, acompanhei os alunos com as melhores 

marcas ao parque da cidade para a participação no corta-mato regional escolar. 

De uma forma geral, não obtivemos boas classificações, explicadas, não só pela 

falta de preparação física dos nossos alunos, mas também porque estes 

competiram contra alunos federados em atletismo e em outras modalidades, o 

que torna a competição desleal. 

Em suma, todas as atividades realizadas fora do contexto de aula, quer na 

própria escola, ou fora dela, permitiram-me conhecer melhor os alunos, algo 

fulcral para os conhecer enquanto pessoas. Esta aproximação entre professor e 
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alunos revelou-se essencial para a regulação dos seus comportamentos durante 

as aulas, uma vez que, conhecendo-os melhor, e eles a mim, gerou-se um 

ambiente de respeito e confiança, sem nunca descurar a seriedade e a 

importância da própria aula. 
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4. Área 3 – Desenvolvimento Profissional 

4.1. A Motivação para a prática desportiva no sexo 

feminino 

Estudo da Relação entre o corpo, a competência 

percebida e exposição social na motivação das 

raparigas para a Educação Física 

 

Introdução 

Este estudo foi elaborado no âmbito do Mestrado de Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário.  

Desde 2014 que sou treinador de basquetebol feminino de escalões de sub10 

até sub19 e, desde então, habituei-me a lidar com raparigas muito motivadas 

para o desporto. Porém, neste ano de estágio, acolhi uma turma de 7º ano, 

maioritariamente constituída por raparigas da mesma faixa etária das minhas 

atletas, 15 raparigas, com idades entre os 11 e os 15 anos, mas nada motivadas 

para a prática desportiva. O seu desinteresse pelo desporto fez-me questionar 

quais as diferenças entre as alunas atletas e não atletas, para que umas sejam 

muito motivadas para a disciplina de Educação Física e outras nada motivadas. 

Esta junção de coincidências proporcionou-me o ambiente ideal para investigar 

alguns dos fatores que podem contribuir para diferenciar as alunas quanto às 

suas motivações. 

As dimensões pelas quais podíamos abordar este problema são incontáveis, 

portanto após alguma leitura e diálogo com o orientador estágio profissional, 

decidimos que as três dimensões pelas quais iríamos abordar o problema 

seriam: O corpo, a competência percebida e a exposição social.  
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O problema que motiva este estudo é comprovado por várias investigações que 

têm vindo a mostrar que os níveis de Atividade Física (AF) diminuem 

significativamente durante a transição da infância para a adolescência, 

sobretudo nas raparigas, onde esse declínio é abruto. 

A literatura tem vindo a demonstrar, de forma consistente, que há disparidade 

relacionada com o género nos níveis de participação dos jovens na Educação 

Física (EF), sendo que as raparigas são menos ativas do que os rapazes. 

(Farmer et al., 2017). Mas o perfil de participação das raparigas da aula não é 

homogéneo. Assim sendo, este estudo procura encontrar diferenças entre 

alunas atletas e não atletas relacionadas com corpo, competência percebida e 

exposição social e perceber de que forma é que estas dimensões interferem na 

motivação das alunas para a prática desportiva, nomeadamente para a 

participação na aula de Educação Física. 
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Corpo, competência percebida e exposição social 

Este estudo foi realizado sob ponto de vista de três dimensões: O corpo, a 

competência percebida e a exposição social. Assim sendo, importa compreender 

melhor estes conceitos, perceber como se relacionam entre si e qual o papel de 

cada uma destas dimensões na motivação das alunas para a AF para que faça 

sentido explorar o problema através delas.  

O Corpo, segundo Garcia (1997, p69):  

“É um dado material, um dado indesmentível de matriz físico-material. 

Mas as características do material somático, o seu uso, a sua condição, 

estão socioculturalmente determinadas. Se o corpo é tanto na sua 

construção e na sua fruição, um fato social, significa que cada um de nós 

na realidade não tem um corpo proveniente do nascimento biológico, mas 

que vai conquistando, modelando em função das condicionantes espácio-

temporais onde a pessoa está inserida.” 

Nas sociedades ocidentais, a cobertura da comunicação social sobre assuntos 

como obesidade, cirurgia plástica, dietas e transtornos alimentares é crescente 

e refletem o amplo interesse pelo corpo na sociedade atual. 

Sobre a competência percebida, Caetano e Januário (2009) referem que esta diz 

respeito ao julgamento individual feito pelo aluno sobre sua própria capacidade. 

Pode também ser designado por autoperceção de competência, autoperceção 

de habilidade ou competência percebida. “A competência percebida tem sido 

central nas teorias da motivação, por ser determinante para perceber o 

envolvimento do aluno na tarefa.” (autor, ano, p.5) 

Segundo Stodden et al. (2008), as competências percebidas mais altas estão 

relacionadas com a proficiência nas habilidades motoras fundamentais e níveis 

superiores de Atividade Física. Nas raparigas a competência percebida e o corpo 

têm uma estreita relação como comprova um estudo irlandês que investigou a 

relação entre os níveis de proficiência das habilidades motoras fundamentais 

(FMS – “Fundamental Motor Skills”) e a autoconfiança física percebida (PSC – 

“Perceived Physical Self-Confidence”) em adolescentes e que encontrou 
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correlação significativa entre variáveis para as raparigas (McGrane et al., 2017). 

Neste mesmo estudo os autores concluíram que as raparigas possuem níveis 

baixos de autoconfiança física percebida. Isto significa que quando as nossas 

alunas têm maiores níveis de competência percebida, não só têm uma melhor 

perceção do seu corpo como também se sentem mais motivadas para a 

Atividade Física.  

No seu estudo «‘I'd Feel Ashamed’: Girls' Bodies and Sports Participation», 

Evans (2006) verificou que o corpo é uma das principais preocupações das 

raparigas não só no que respeita à sua imagem corporal, mas também no que 

concerne à utilização do corpo através da atividade esportiva. “(…) as meninas 

ainda sentem a pressão de um olhar masculino para apresentar seus corpos aos 

meninos como passivamente bonitas…”. Podemos então afirmar que o corpo e 

a exposição social estão intimamente relacionadas. Num outro estudo que 

relaciona o corpo com a exposição social as participantes da investigação de 

Fisette (2013) referiram que não pensam sobre a exposição do seu corpo nem 

se comparam entre elas nas aulas com exceção da Educação Física porque 

normalmente estão apenas sentadas a tirar notas e a ouvir o professor. 

Sobre a relação da competência percebida e a exposição social, Fisette (2013) 

percebeu que o envolvimento e satisfação das alunas com Educação Física é 

menor, porque as alunas têm receio de sofrer constrangimentos no caso de 

cometerem algum erro numa atividade e com isso ser alvo de julgamento de 

terceiros. “Semelhante às descobertas em estudos anteriores (Cockburn e 

Clarke 2002; Garrett 2004; Hills 2007), as meninas estavam preocupadas não 

apenas com o risco de se embaraçarem devido ao seu desempenho, mas 

também em relação a seus corpos, o que as levou a comparar-se com os outros 

alunos da turma.” (Fisette, 2013). 
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Material e Métodos 

 O procedimento de recolha de dados deste estudo estava inicialmente projetado 

para a realização de entrevistas no formato de “focus group”. No entanto, o 

número de atividades letivas não curriculares impediu que estas fossem 

realizadas durantes as aulas. Assim sendo, para este estudo, foi utilizado um 

questionário online de resposta aberta, para ser preenchido de forma voluntária 

pelos alunos da Escola Pero Vaz de Caminha. Os dados foram recolhidos no 2º 

período do ano letivo 2018/19. No total obtiveram-se 47 respostas. Depois de 

verificar se havia duplicados e/ou questionários inválidos, o número de 

respondentes passou para 44. A figura 5 apresenta as caraterísticas da amostra 

por ano de escolaridade e vinculação à prática desportiva 

 

 

  

Atleta 
federada

Sim n=21

Não n=23
Ano de 

escolaridade

6º ano n=3

7º ano n=24

8º ano n=17
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Apresentação e Discussão de Resultados 

Corpo 

“Como te sentes com o teu corpo quando fazes exercício físico na aula de 

Educação Física? O que te faz sentir bem? E o que te faz sentir mal?” 

Através da análise das respostas podemos verificar que em relação ao Corpo 

todas as alunas referem que se sentem bem com o seu corpo durante o exercício 

físico, alguns aspetos positivos referem-se: 

1. À indumentária  

“O que me faz sentir bem é estar a usar roupa desportiva que é mais 

confortável”. 

2. Ao carácter mais livre da disciplina 

 “faz-me sentir bem quando depois daquelas aulas todas teres um pouco de 

exercício”; “é uma aula mais tranquila”. 

3. À sensação de que o desporto lhes pertence 

“praticar exercício (…) Faz-me sentir outra pessoa”; “ quando não faço 

[exercício] parece que me falta alguma coisa.”. 

Apenas duas alunas do grupo Atletas indicaram pontos negativos relacionados 

com o corpo, ambos incriminam a fadiga/cansaço:  

“Não gosto muito de correr à volta do campo porque magoa um bocado 

no corpo”; “no meu caso, a seguir [à aula], tenho treino e é um bocado 

cansativo”;  

Já no grupo das Não Atletas este ponto negativo está mais evidente:  

“Sinto-me mais ou menos, quando corro fico, às vezes, com dificuldade 

em respirar”; “Sinto o meu corpo mole”; “sinto-me cansada e na manhã 

seguinte costuma doer-me o corpo”; “Canso-me muito rápido!”; 

As modalidades também parecem originar sensações menos boas:  
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“O que me faz sentir mal é a ginástica.”; “Quando são coisas mais pesadas 

não aguento.”; “Quando fazemos corridas de grande velocidade e 

duração!”; “O que me faz sentir mal é quando acabamos a prova da milha”. 

Outro aspeto negativo referido é o suor:  

“ pior é quando começo a suar muito e fica desconfortável”  

 

“E no balneário? Como te sentes?” 

Ainda sobre o corpo e em relação ao balneário, as Atletas manifestam 

sensações positivas em relação a este espaço: 

“Não me importo, sinto-me bem, porque temos, todas, as mesma a coisas, 

nos mesmos sítios, não é novidade para ninguém”.  

As Atletas referem-se a este espaço como um local de convívio:  

“No balneário, é a hora do convívio, onde podemos conviver com mais 

brincadeira.”; “estou com as minhas amigas”; “é um bocado para 

conviver.”; “Sinto-me bem, porque a minha turma [raparigas] é muito unida, e 

no balneário estamos sempre a ouvir música, a falar de séries, e todas tomam 

banho, o que faz com que ninguém sinta vergonha”; “[sinto-me] bem, apesar 

de as raparigas que não praticam qualquer desporto se sentirem um 

pouco desconfortáveis”.  

No grupo das alunas Não Atletas, apenas uma pequena parte das alunas manifestou 

vergonha:  

“ (…) odeio ficar exposta mesmo à beira de raparigas”; “(…) nos primeiros dias 

pode ser um pouco vergonhoso, tomar banho com outras meninas, mas, lá 

está, somos meninas, todas somos diferentes, mas no fundo somos iguais.”;  

A maioria das alunas do grupo Não Atletas manifestou sentir-se “normal” ou “bem”, 

mas sem mencionar, ao contrário do outro grupo, aspetos positivos da convivência 

neste espaço.  
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“Em que medida é que o desporto é só para rapazes? Em que medida te 

sentes menos feminina quando práticas desporto? O que é que achas que 

no desporto não vai bem com o teu corpo?” 

A questão relacionada com o corpo e género foi a que proporcionou respostas com 

maior desenvolvimento em ambos os grupos, talvez por ser uma temática atual. Para 

as alunas de ambos os grupos, é claro que o desporto não é só para rapazes. 

“Todas as pessoas, de sexo feminino ou masculino, têm o direito de 

escolher o desporto que os identifique mais (quer seja algo como ginástica 

artística ou futebol).”; “ O desporto é para quem quiser e se sentir bem a 

praticar”; “Eu acho que o desporto é para todos, os rapazes podem ser 

melhores numa coisa, mas as raparigas também são melhores noutros 

desportos…”; “Na minha opinião, qualquer tipo de desporto tanto serve 

para raparigas, como para rapazes”.  

Nem a sua prática parece afetar a sua feminilidade:  

“Eu não me sinto menos feminina, pois cada vez mais há raparigas a 

praticar desporto, e já estou tão habituada a estar com elas que na minha 

cabeça é normal uma rapariga praticar desporto e não é menos ou mais 

feminina”; “Há cada vez mais miúdas a praticar desporto pelo que 

acabamos por não nos sentir menos femininas”; “Posso afirmar que nunca 

me senti menos feminina a praticar desporto”, “Não me sinto menos 

feminina (…) sinto-me eu própria.” 

Relativamente ainda a esta última questão relacionada com o corpo, os 

caracteres sexuais secundários, nomeadamente as diferenças na musculatura, 

a menstruação e o desenvolvimento dos seios, são alguns dos obstáculos que 

as alunas Atletas afirmam enfrentar no que toca à prática desportiva: 

“Por causa de ‘situações femininas’, o meu corpo não me deixa fazer as 

aulas descansada e, por isso, não me esforço tanto nesses dias.”, “A 

minha forma física”; “Acho que os rapazes têm mais capacidades físicas. 

Eles saltam mais e são mais rápidos, o que os beneficia.”; “No jogo, 

quando há ‘porrada’, os rapazes aguentam mais tempo e melhor”, “É claro 

que há ‘coisas’ no corpo da rapariga que não vão tão bem com alguns 
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desportos. Contudo, acho que é só preciso adaptações, como, por 

exemplo, um sutiã de desporto, ou outras coisas próprias para proteger 

corpo.”  

 

Competência Percebida 

“Qual tem sido para ti o nível de dificuldade dos exercícios (atividades) das 

aulas de Educação Física. Como tens lidado com essas dificuldades?”. 

Quanto ao grau de dificuldade dos exercícios desenvolvidos nas aulas, as alunas 

do grupo Atletas relatam que não sentem dificuldades:  

“Eu não tenho grandes dificuldades…” “Os exercícios não são muito 

difíceis”  

Entre as alunas do grupo Não Atletas houve uma maior variedade de opiniões 

no que toca à exigência da disciplina, algumas alegando que a disciplina é difícil 

 “Sinto que a dificuldade é maior do que nos outros anos. Mas tento dar 

sempre o meu melhor.” “tenho tido algumas dificuldades.”. 

Outras alunas afirmam que a exigência é baixa:  

“Para mim o nível de dificuldade dos exercícios de aulas de Educação 

Física é baixo“ “Algumas [modalidades] mais difíceis que outras, mas no 

geral fácil”.  

E ainda há alunas que acreditam que o nível é adequado:  

“eu acho o nível normal”, ”mais ou menos”; “médio”. 

“Para mim o nível de dificuldades subiu em relação aos últimos anos, mas 

só temos de ter vontade e de nos empenharmos para conseguir. Não 

tenho muitas dificuldades, mas quando tenho volto a tentar até as 

ultrapassar.” 

“Eu acho que a dificuldade e a exigência têm sido maiores do que nos 

outros anos, mas de uma forma positiva, pois eu gosto de desafios e acho 

que devemos estar sempre prontas a melhorar e a aprender.” 



75 
 

O consenso aparece numa modalidade, em particular, que foi acusada pelas 

alunas de ambos os grupos de ser muito difícil - a ginástica:  

“A ginástica, mas tenho tentado enfrentar as dificuldades”; “eu não tenho 

flexibilidade, mas dou o meu melhor”. 

“Como pratico desporto, não tenho muitas dificuldades nas aulas de 

Educação Física. A minha maior «luta» é com a ginástica e, sinceramente, 

já desisti de tentar (…) Não consigo mesmo realizar os exercícios 

propostos.” 

 

“Quando não estás a conseguir realizar um exercício, como procuras lidar 

com a situação?” 

As respostas desta questão foram muito semelhantes em ambos os grupos. 

Muito provavelmente, as alunas do grupo Não Atletas responderam a esta 

questão de forma “politicamente correta” e não revelaram aquilo que 

verdadeiramente fazem ou sentem, pelo menos, na experiência que tive 

enquanto professor, não verifiquei, nas alunas Não Atletas, as atitudes de 

persistência que estas afirmam ter, nem sequer a procura do professor para o 

esclarecimento de dúvidas: 

“Tento de novo até conseguir.”; “Volto a tentar e continuo a trabalhar na 

minha dificuldade até a ultrapassar.”; “Respiro profundamente 30 

segundos e tento ao máximo”. 

Uma grande parte das alunas de ambos os grupos referiu a ajuda e o exemplo 

dos colegas com mais aptidão como sendo fundamental nos momentos de 

dificuldade:  

“Primeiro, pergunto a colegas que o estejam a fazê-lo bem”; “Observar 

como os outros fazem”; “Peço a alguém para me explicar para tentar 

perceber se não perceber dessa forma tento ver para imitar e conseguir 

praticar exercício.”; “Quando tenho dificuldades peço ajuda (…) a colegas 

meus que estejam a fazer o exercício corretamente.”; “Pergunto (…), em 

certas circunstâncias, aos meus colegas!”. 
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O professor, naturalmente, também desempenha um papel fundamental na 

resolução das dificuldades das alunas:  

“Quando não consigo realizar um exercício, peço ajuda ao professor, para 

me explicar ou ajudar”; “Procurar o professor e pedir ajudar.” 

Ainda há quem prefira desenvencilhar-se sozinha, este tipo de resposta verificou-

se frequentemente no grupo das Atletas  

“Pratico até conseguir!” “Faço outra vez até conseguir!” “Volto a tentar até 

conseguir!”, “Eu repito-o até conseguir. Se vir que não consigo chamo o 

meu professor, para me ajudar. Mas tento não o chamar, pois eu tenho 

de o conseguir fazer sozinha.” 

 

Exposição Social. 

“Como te sentes durante a aula de Educação Física quando tens colegas a 

olhar para ti? Em que situações é que isso te incomoda?” 

As opiniões dividem-se quanto às sensações de exposição social. A maioria das 

Atletas sentem-se incomodadas com os olhares dos colegas:  

“Incomoda-me um pouco quando olham para mim durante a aula, seja 

qual for a situação”; “sou envergonhada, sinto-me desconfortável.”; “Sinto-

me observada, e às vezes pergunto-lhes para onde estão olhar.” 

As Atletas receiam ser alvo de chacota e parecem sentir-se desconfortáveis, 

sobretudo, quando não se sentem competentes:  

”Se falhar alguma coisa, podem-se rir”; “ [Sinto-me incomoda] quando 

olham fixamente para mim, quando não sei fazer os exercícios”; 

“Incomoda-me, quando estou a fazer exercícios mais elásticos. Por 

exemplo: pino, ponte, etc.”, ”tenho medo de fazer algo errada e eles 

gozarem-me”, “Sinto-me observada, quando estou a fazer exercícios que 

não sei fazer lá muito bem”  
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Uma minoria das raparigas não se deixa intimidar:  

“Quase todas as minhas colegas fazem desporto, por isso não me 

incomoda!”; “ [Não incomoda] em nenhuma [situação], pois não tenho 

vergonha de mim”, “Não me incomoda, pelo contrário, gosto que eles 

olhem, para lhes provar que consigo fazer bem os exercícios e atividades, 

apesar de ser rapariga”. 

Apesar das diferenças de opiniões, para as Atletas, este não parece ser um 

problema sem solução:  

“eu ignoro pois eles não têm nada haver comigo”; “consigo lidar bem com 

essa pressão”; “errar é humano”; “penso que ninguém está a ver.” 

No grupo das alunas Não Atletas, os sentimentos são, na sua grande maioria, 

negativos, desde vergonha, desconforto, até nervosismo:  

“Não me sinto confortável e isso incomoda-me quase sempre”; “sinto-me 

um pouco envergonhada e não muito confortável (…). Incomoda-me, 

quando estou a fazer as avaliações”; “Quando eu tenho colegas a olhar 

para mim, sinto-me envergonhada e desconfortável, pois tenho medo que 

as coisas me corram mal” “Sinto-me demasiado exposta, em situações de 

avaliação”; “dá um pouco de nervoso, se falhar o que estava a fazer na 

aula”; “[Sinto-me] com tanta vergonha, que por vezes não faço.” 

Estes resultados vão ao encontro dos obtidos por Fisette (2013, p. 196): “They 

were concerned that they would be judged and ridiculed by others, particularly if 

they messed up in a game or an activity [Elas estão preocupadas porque serão 

julgadas e ridicularizadas pelos outros, particularmente se tiverem maus 

desempenhos num jogo ou atividade]”. 

 

“Como achas que te sentirias se estivesses a praticar o teu desporto 

preferido num estádio/pavilhão cheio de gente? Porquê?” 

Quando colocamos uma hipótese de exposição social máxima ao grupo das 

alunas Não Atletas, as suas respostas são muito semelhantes, todas manifestam 
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sentimentos de nervosismo e, sobretudo, de vergonha. O medo de falhar e os 

olhares são os fatores que mais contribuem para esse desconforto: 

“Sentir-me-ia muito desconfortável, pois tenho muita vergonha”; “um 

pouco envergonhada e com algum medo de falhar, perante aquela gente 

toda que está sempre à espera de algo bom vindo da minha parte.”, 

”Sentia-me nervosa e envergonhada, pois teria vergonha de o praticar em 

frente de tanta gente”, ” Eu ia morrer de vergonha, porque não gosto de 

ter gente a olhar para mim a ver-me a fazer as coisas” 

Esta situação não é de todo uma novidade para as alunas do grupo Atletas:  

“Sentia-me normal, porque já o fiz”; “fico normal, pois já não é a primeira 

vez e já sei lidar com a situação”; “tenho torneios todos os fins-de-semana 

e, normalmente, está bastante gente”; “Tenho essa sensação de 

observação muitas vezes, mas, com o hábito, já não me incomoda, pois 

já estou habituada”. 

Os sentimentos despertados por esta situação variam:  

1. Positivos: Felicidade, conforto e satisfação  

“o sentimento é diferente, sinto-me melhor comigo mesma e sinto mais 

adrenalina”; “ Se fosse um jogo decisivo, [sentir-me-ia] nervosa, mas 

confortável ao mesmo tempo”; “bastante confortável e satisfeita, enquanto 

pratico o meu desporto favorito...”; “Bem (...), porque estava a fazer o que 

mais gosto.”; “Bem, porque, se era algo que eu realmente gostasse de 

fazer, não importava a parte do pavilhão cheio.”; “Muito bem e super feliz 

pelo meu trabalho, se consegui lá estar é porque treinei arduamente”; 

“Bastante feliz pois adoro desporto.”; 

2. Negativos: Nervosismo, pressão e ansiedade  

"Sentir-me-ia nervosa, mas estava a fazer o que gosto”; “Sentia-me 

nervosa, porque estaria lá muita gente, o que não ajuda - com a pressão 

do jogo e ainda com a da bancada”; “Antes do jogo, estava muito nervosa, 

por ter tantas pessoas a olhar para mim e tinha medo de falhar...”; “...ao 

mesmo tempo ansiosa, para (...) mostrar a milhares ou centenas de 

pessoas como eu evoluí”; “Sentia me com pressão e muito nervosa...”; 
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Rapazes - uma nova dimensão do problema 

Após a leitura e análise das respostas, destacou-se uma outra dimensão do 

problema - a relação das raparigas com os rapazes. Esta tem sido referenciada 

como um aspeto negativo das aulas de Educação Física. Foram mencionados 

pelas alunas de ambos os grupos, nas várias questões, 3 comportamentos 

frequentes dos rapazes que as desmotivam da aula nomeadamente: 

1. Rapazes que menosprezam e gozam as raparigas:  

 “Os rapazes pensam que são melhores que nós (raparigas) e depois 

rebaixam-nos”; “Faz-me sentir mal o facto de os rapazes estarem sempre 

a dizer que eu sou uma rapariga, então só posso fazer determinadas 

coisas”; “Quando estamos a fazer um exercício e não sabemos fazê-lo, 

eles começam a gozar”; “Normalmente, quando eles olham muito, é 

porque estão a julgar alguém.”; “(…) Acho que às vezes os rapazes 

desrespeitam-nos, por mais que pensem que é na brincadeira, isso pode-

nos tocar, por mais que, talvez, eles pensem que nem ligamos, nem 

sabem que várias raparigas chegam a casa, olham-se ao espelho e 

sentem-se desconfortáveis, ficam tristes por não verem aquilo que 

querem, e tudo o que eles nos dizem pode realmente magoar alguém”. 

Evans (2006, p.552) também verificou estes comportamentos ofensivos nos 

rapazes:  

“The most common reason girls gave for not doing PE with boys was 

related to perceived competence. Girls felt that they would not be as good 

at sport as boys, and would therefore be embarrassed as boys would ‘skit’ 

them”  

[A justificação mais comum que as raparigas dão para não querer realizar 

EF com os rapazes está relacionada com a perceção de competência. As 

raparigas sentem que não são tão competentes como os rapazes e 

portanto sentem-se envergonhadas porque os rapazes gozam com elas]. 
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2. Rapazes que excluem as raparigas das atividades:  

Como verificou Fisette (2013, pp193-194): 

“Some participants were frustrated that the boys did not notice them when 

they attempted to prove their worthiness and ability to them, thus making 

them feel invisible. For example, when Dot was open in a game, she said 

to her teammates ‘I’m open, pass it to me and they didn’t,’ which made her 

withdraw from the activity. Throughout Lilly’s elementary- and middle-

school years, she had fun and enjoyed physical education; however, that 

changed when she got to high school, ‘You don’t get to participate as much 

[in high school], because the guys don’t pass to you and don’t involve you 

so it’s not as fun as it used to be.” 

[Algumas participantes estavam frustradas porque os rapazes não 

notavam quando elas tentavam provar-lhes o seu valor e habilidade 

fazendo-as sentir invisíveis. Por exemplo, quando Dot estava desmarcada 

no jogo ela disse aos seus colegas: “Estou livre, passa-me e eles não 

passavam” O que fez com que ela desistisse da atividade. Ao longo dos 

anos de ensino “elementar” e “middle-school” a Lilly divertia-se e gostava 

da Educação Física, no entanto isso mudou quando ela foi para o “high 

school”; “Não consigo participar tanto porque os rapazes não passam para 

nós e não nos envolvem, então não é tão divertido quanto costumava 

ser.”]  

Este fenómeno de exclusão afeta de tal forma as raparigas que inclusive nas 

modalidades onde as alunas são Atletas e por isso têm elevados níveis de 

perceção de competência estas sentem-se descriminadas:  

“É um pouco difícil fazer com que os rapazes nos passem a bola. E 

quando jogamos basquetebol, só por eu jogar eles acham que eu tenho 

dever de saber fazer tudo, e se eles fizerem algo melhor que eu nessa 

modalidade dizem que não valho nada. Muitas vezes não tenho maneira 

de lidar com isso”. 
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3. Rapazes que observam fixamente as colegas: 

As alunas de ambos os grupos (Atletas e Não Atletas) referem que postura dos 

rapazes na aula de Educação Física é fundamental para que se sintam 

confortáveis:  

“Eles não ficam a olhar fixamente para mim, portanto nunca me senti 

desconfortável”; “ (…) normalmente não me sinto desconfortável, até 

porque são os meus amigos, eu conheço-os, eles conhecem-me (…) 

acho que já são suficientemente crescidos para não fazerem tantas 

piadas de mau gosto.”. 

As Atletas referem ainda o impacto negativo dos estereótipos, da comunicação 

social e da atenção que os media dão ao desporto masculino:  

“ (O desporto) não é só para rapazes, é mais falado, mas não são só 

eles que praticam.” “(…) acho que dão mais valor aos rapazes,”, ”Penso 

que alguns desportos da atualidade apresentam uma certa 

discriminação entre os rapazes e as raparigas. Por exemplo, quando se 

pratica dança, é costume associarmos a mesma como um desporto 

indicado para raparigas e não para rapazes. Assim, a meu ver, os 

rapazes também devem obter uma oportunidade idêntica à das 

raparigas.” 

Em suma os resultados obtidos parecem demonstrar que os colegas (rapazes) 

têm uma forte influência na motivação das raparigas para a aula de Educação 

Física, portanto se nós (professores) formos capazes de torná-los uma influência 

positiva para elas, muito provavelmente o número de alunas que se afastam da 

aula e da pratica desportiva diminuirá. 
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Conclusões do estudo  

Em relação ao Corpo, podemos concluir que as raparigas de ambos os grupos, 

apesar de reconhecerem possuir características anatomofisiológicas menos 

vantajosas para a prática desportiva, associam-na a sensações positivas e 

agradáveis, sendo que o único aspeto negativo mencionado refere-se à falta 

aptidão física (cansaço, fadiga e dor). 

Sobre a Competência Percebida, apesar da variedade de opiniões relativamente 

à perceção de competência, há um consenso quanto à modalidade na qual as 

alunas de ambos os grupos se sentem menos competentes - a Ginástica, que é 

motivadora de grandes preocupações e dificuldades. 

É na Exposição Social que reside uma das maiores barreiras que as alunas 

encontram na sua motivação para a prática desportiva, sobretudo, quando os 

seus níveis de competência percebida são baixos. Todas as alunas, inclusive as 

Atletas, associam sensações negativas à exposição social inerente à aula de 

Educação Física. 

Deste estudo, conclui-se que o maior obstáculo está na presença dos rapazes, 

fator que contribui negativamente na motivação das raparigas para a aula de 

Educação Física. Até mesmo quando se tratam de Atletas, com melhores níveis 

de Perceção de Competência, auto apreciação corporal e maior à-vontade com 

a exposição social, as raparigas referem sensações muito negativas e afirmam 

ser frequentemente observadas, julgadas, excluídas, criticadas e gozadas pelos 

rapazes. 

Enquanto professores, devemos ter particular atenção às atitudes e 

comportamentos discriminatórios que os rapazes têm para com as raparigas, de 

forma a prevenir que estas tenham um afastamento ainda maior da disciplina e 

da prática desportiva. Está ao nosso alcance propor atividades adequadas que 

tanto desafiem as nossas alunas, como as façam sentir competentes. 
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5. Conclusão 

Este ano foi repleto de aprendizagens e de emoções intensas. Ainda que tenha 

dado sempre o melhor de mim, a minha atuação na escola não esteve 

exclusivamente dependente de mim, mas também de outros agentes internos e 

externos que interferiram de várias formas no meu papel de professor. Como tal, 

é importante fazer referência a estes agentes. A professora cooperante Helena 

Abrunhosa, que me transmitiu uma grande segurança e autonomia nas minhas 

aulas e que assumiu um papel de observadora ativa de todo este processo; o 

professor orientador, Amândio Graça, enquanto responsável pelo 

acompanhamento pedagógico de todo o estágio e que nos aconselhou sempre 

da melhor forma e partilhou connosco toda a sua experiência; os meus colegas 

de núcleo de estágio, André, Filipe e Rúben, que tiveram um papel fundamental 

na partilha de ideias e opiniões. Foi através do cruzamento de ideias, opiniões e 

informações entre todos estes intervenientes que este ano de estágio se 

processou, de forma a garantir um ensino projetado para o meu sucesso e para 

o sucesso dos alunos. Não existem dúvidas relativamente à importância deste 

tipo de troca de saberes no seio da docência, pois as mudanças do processo de 

ensino-aprendizagem são constantes, há sempre avanços e recuos na área do 

seu conhecimento, quer seja este global ou específico. 

Importante também referir os meus alunos que foram e são o meu maior orgulho 

e que me marcaram profundamente. Felizmente as novas tecnologias de 

comunicação têm-me permitido manter o contacto e a amizade com os eles pois 

este “corte” abruto no tempo que passamos juntos não foi de fácil para ambas 

as partes. 

Esta fase da minha vida termina e no fundo proporcionou-me que eu me 

conhecesse melhor e acima de tudo a perceber que é isto que realmente quero 

fazer na vida e vou continuar a perseguir este sonho de ser professor. Penso 

que atingi os objetivos a que me propus mesmo consciente de que há sempre 

por onde melhorar. 
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ANEXOS 

Anexo I – Planeamento Anual de EF 
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Anexo II – Ficha de caracterização de aluno 

 
 

Escola EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha        
 

 

 

 

FICHA BIOGRÁFICA DO ALUNO 

1. Identificação do aluno 

Nome _______________________________________________________________ N.º___ 

Ano ___ Turma ____ 

Data de Nascimento ____/____/____ Idade ____ 

Morada______________________________________________  

Código Postal____________ Localidade_________ Nacionalidade _________________  

 

2. Dados relativos ao encarregado de educação 

Nome ____________________________________________ Grau de parentesco ________ 

Idade _______________ 

Morada _________ Código Postal ________________Habilitações literárias 

__________________________________ 

Profissão ______________________ Situação atual face à profissão:  Em atividade  

Desempregado  Reformado 

Telefone de casa______________ Telefone do emprego________________ Telemóvel 

________________________ 

 

3. Constituição do Agregado Familiar 

Nome  Parentesco  Idade  Habilitações  Profissão 

         

         

         

         

         

Em qual das seguintes situações os seus pais se encontram? Casados  Separados  Pai 

falecido  Mãe falecida  Outra: _______________________N.º de irmãos: ________  

 

4. Dados relativos à saúde 

Tens alguma dificuldade?  Visual   Auditiva   Motora   De linguagem 

Tens algum problema de saúde? ____ Se sim, qual? 

_____________________________________________________ 

Contacto a estabelecer em caso de urgência: 

__________________________________________________________ 

 

5. Dados relativos à vida escolar 

A que horas costumas levantar-te? _________________E deitar?_______________ 

Tomas sempre o pequeno-almoço em casa?   Sim      Não,

 Onde?________________ 
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Escola EB 2,3 Pêro Vaz de Caminha        
 

 

 

 

6. O presente questionário pretende identificar o nível de atividade física dos 

jovens, por isso, são colocadas questões sobre os teus hábitos de atividade 

física, mas não te preocupes em acertar ou errar, porque não existem 

respostas certas ou erradas. Procura ser sincero nas tuas respostas e, 

desde já agradeço a tua colaboração. 

 

Fazes parte de atividades desportivas fora da escola (num clube ou noutro sítio)? 

 Nunca  Menos de uma vez 

por semana 

 

 Uma vez por 

semana 

 Quase todos os 

dias 

 

Participas em atividades de lazer (ocupação do tempo livre) sem integrares um 

clube? 

 Nunca  Menos de uma vez 

por semana 

 

 Uma vez por 

semana 

 Quase todos os 

dias 

 

Praticas desporto?  Sim  Não Se sim, qual?_____________ Federado?  Sim  

Não Se sim, onde?_____________ 

 

 

Na tua opinião, qual é a importância da disciplina de Educação Física?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo III – Estrutura do Plano de Aula 
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Anexo IV – Prenda de Aniversário 
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Anexo V – Formulário do Questionário  

Questionário 

Corpo 

1. Como te sentes com o teu corpo quando fazes exercício físico na aula de EF? 

(aprofundamento) O que te faz sentir bem? O que te faz sentir mal? 

2. E no balneário? 

3. Em que medida é que o desporto é só para rapazes? Em que medida te sentes menos 

feminina quando práticas desporto? O que é que achas que no desporto não vai bem 

com o teu corpo? 

Perceção de Competência 

4. Qual tem sido para ti o nível de dificuldade dos exercícios (atividades) das aulas de EF. 

Como tens lidado com essas dificuldades? 

5. Quando não estás a conseguir realizar um exercício, como procuras lidar com a 

situação? 

Exposição Social 

6. Como te sentes durante a aula de Educação Física quando tens colegas a olhar para ti? 

Em que situações é que isso te incomoda? 

7. Como achas que te sentirias se estivesses a praticar o teu desporto preferido num 

estádio/pavilhão cheio de gente? Porquê? 

 

  



XXVIII 
 

Anexo VI – Respostas ao Questionário 

Corpo – Questão 1 em alunas atletas 

“Como te sentes com o teu corpo quando fazes exercício físico na aula de Educação Física? O que te faz sentir 

bem? E o que te faz sentir mal?” 

1. Como eu pratico desporto, às vezes estou bastante cansada nas aulas de Educação Física e é isso que me faz 

sentir mal nas aulas. O que me faz sentir bem é quando ganho motivação para aprender um desporto novo porque 

o meu corpo reage bem ao esforço. 

2. O que me faz sentir bem é estar a usar roupa desportiva que é mais confortável, é uma aula mais tranquila e eu 

gosto de praticar desporto. Nada me faz sentir mal. 

3. Sinto-me normal acho que me sinto melhor quando estou só com raparigas, mas não me sinto mal 

4. Eu quando faço exercício físico sinto-me melhor e quando não estou a fazer isso parece que me falta alguma coisa. 

5. Sinto-me bem, porque tenho uma vida saudável. Não me sinto mal 

6. Sinto me bem quando faço Educação Física não tenho nenhum problema e faz-me sentir bem quando depois 

daquelas aulas todas teres um pouco de exercício mas no meu caso a seguir tenho treino e é um bocado cansativo 

7. Sinto me muito bem! Estou a vontade 

8. Sinto me super bem a praticar exercício! Faz-me sentir outra pessoa 

9. Sinto me bem 

10. Amo fazer Educação Física por vezes dá me cólicas mas eu aguento, faz-me sentir me correr. 

11. O que me faz sentir mal por vezes são os rapazes pensam que são melhores que nós (raparigas) e depois nos 

rebaixam 

12. Quando faço exercício físico sinto me bem com o meu corpo e confortável, porém, às vezes, sinto vergonha à frente 

dos rapazes. 

13. Sinto-me bem com o meu corpo enquanto faço exercício físico na aula. Sinto-me melhor a fazer exercícios e 

desportos que eu já sei fazer do que aqueles que não sei 

14. Eu sinto me bem O fazer Educação Física porque gosto de fazer Educação Física. O que me faz fazer bem é o ato 

desportivo e não tenho nada que me faça sentir mal! 

15. Sinto-me com muita energia 

16. Adoro fazer desporto é umas das minhas coisas favoritas e nunca me sinto mal 

17. Sinto-me bastante bem, quando estou na aula de Educação Física bebo bastante água isso faz-me sentir bem, o 

que por outro lado me faz sentir mal é o facto de os rapazes estarem sempre a dizer que eu sou uma rapariga então 

só posso fazer determinadas coisas mas eu não ligo eu faço o que eu quiser. 

18. Sinto me bem 

19. Sinto me bem comigo própria 

20. Sinto me bem gosto de praticar desporto principalmente basket e futebol. Não gosto muito de correr á volta do 

campo porque magoo-a um bocado no corpo 

21. Eu sinto-me bem nas aulas de Educação Física. 
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Corpo – Questão 1 em alunas não atletas 

“Como te sentes com o teu corpo quando fazes exercício físico na aula de Educação Física? O que te faz sentir 

bem? E o que te faz sentir mal?” 

1. Canso-me muito rápido 

2. Sinto-me bem 

3. Bem é quando fazemos ginástica mas quando são coisas mais pesadas não aguento. 

4. Sinto-me bem porque estou a pensar em fazer exercícios, às vezes sinto me mal porque não quero ser gozada 

5. Eu sinto-me bem com o meu corpo. Não gosto de fazer Educação Física à frente de rapazes. 

6. Eu sinto me bem com o meu corpo quando faço Educação Física, mas não gosto de fazer Educação Física à frente 

de rapazes 

7. Sinto me normal. O que me faz sentir mal é ter os rapazes a olhar para mim quando faço os exercícios  

8. Sinto-me bem com o meu corpo pois sinto me confortável nele. Sinto-me bem a fazer tudo porém às vezes tenho 

um pouco de vergonha de executar os exercícios à frente dos rapazes. 

9. Sinto me bem com o meu corpo, pois estou confortável nele e não tenho vergonha de como sou. 

10. Sinto me bem, eu faço exercício físico em casa. O que me faz sentir mal é a ginástica. 

11. Acho que me faz bem fazer exercício físico 

12. Sinto-me bem 

13. Sinto-me bem, acho que acima de tudo preciso de me sentir bem com o meu corpo e comigo mesma, acho que às 

vezes os rapazes desrespeitam-nos, por mais que pensem que é na brincadeira, isso pode-nos tocar, por mais que, 

talvez, eles pensem que nem ligamos, nem sabem que várias raparigas chegam a casa, se olham no espelho e 

sentem se desconfortáveis, ficam tristes por não verem aquilo que querem, e tudo o que eles nos dizem pode 

realmente magoar alguém. Mas de boa, não é comigo mesmo. 

14. Sinto-me mais ao menos, quando corro fico às vezes com dificuldade em respirar 

15. Quando faço Educação Física sinto-me descontraída isso faz-me sentir bem. O cansaço depois da aula acabar faz-

me sentir um pouco mal 

16. Depende das aulas, mas normalmente bem 

17. Sinto o meu corpo mole. O que me faz sentir bem na aula é estar a fazer o desporto. O que me faz sentir mal é 

quando acabamos de fazer a prova da milha. 

18. Bem. 

19. Sinto-me normal 

20. Sinto-me saudável! Fazer os aquecimentos. Quando fazemos corridas de grande velocidade e duração!  

21. Sinto me bem 

22. Sinto-me cansada 

23. Eu sinto-me cansada e na manhã seguinte costuma doer-me o corpo (pernas, braços e assim), eu sinto-me melhor 

depois de beber água e o que me faz sentir pior é quando eu começo a suar muito e fica desconfortável 
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Corpo – Questão 2 em alunas atletas 

“E no balneário? Como te sentes?” 

1. O balneário sempre depende do treino. Se o treino me tiver corrido bem, até não me importo que esteja muito 

cansada. Se o treino me tiver corrido mal, venho sempre mais frustrada e o meu corpo já não se sente tão bem. 

2. No balneário sinto-me bem porque a minha turma (raparigas) é muito unida, e no balneário estamos sempre a ouvir 

música, falar de séries e todas tomam banho o que faz com que ninguém sinta vergonha. 

3. Bem 

4. No balneário é a hora do convívio onde podemos conviver com mais brincadeira do que dentro de campo. E faz-me 

sentir bem por isso. 

5. Sinto me bem também, porque não sinto muito cansaço físico. 

6. Não tenho vergonha das pessoas como também é um bocado para conviver 

7. Não me importo, sinto-me bem porque temos todas as mesma a coisas nos mesmos sítios não é novidade para 

ninguém 

8. Sinto-me á vontade 

9. Normal 

10. Bem, o da minha escola não tem muitas condições 

11. No balneário sinto-me confortável e sem vergonha para com as minhas colegas. 

12. Sinto-me bem e confortável com as minhas colegas 

13. Sinto-me confortável porque tenho confiança com as pessoas que estão lá!  

14. Bem 

15. Sinto que gastei todas as minhas "baterias" e fico mais relaxada. 

16. Muito bem mas às vezes há meninas que deixam a porta aberta do balneário 

17. Sinto-me bem pois estou com as minhas amigas e isso faz-me sentir confortável 

18. Muito bem 

19. Confortável 

20. No balneário tenho um pouco de vergonha a vestir me á frente de outras miúdas. 

21. Bem apesar de as raparigas que não praticam qualquer desporto se sentirem um pouco desconfortáveis. 
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Corpo – Questão 2 em alunas não atletas 

“E no balneário? Como te sentes?" 

1. Cansada 

2. Sinto me bem 

3. As vezes cansada 

4. Sinto me bem 

5. Sinto-me confortável porque estou com as minhas colegas de turma. 

6. Sinto me bem e confortável, porque estou com as minhas colegas de turma e sei que posso confiar nelas  

7. Sinto me bem 

8. Sinto me bem e à vontade pois tenho confiança com as minhas colegas. 

9. No balneário sinto me bem pois somos todas iguais. 

10. À vontade, melhor. 

11. Normal 

12. Sinto me bem pois são todas raparigas 

13. Como já referi acima, para mim o mais importante é sentir me bem com o meu corpo e comigo mesma. Sinto me 

bem, claro que nos primeiros dias pode ser um pouco vergonhoso, tomar banho com outras meninas, mas, lá está, 

somos meninas, todas somos diferentes, mas no fundo somos iguais. É isso aí. 

14. Bem 

15. No balneário sinto-me super bem quando vou tomar o meu banho 

16. Bem 

17. No Balneário sinto-me sem vergonha. Completamente descontraída. 

18. Sinto me normal. 

19. Bem 

20. Sinto-me bem e à vontade visto que nos conhecemos todas há imenso tempo! 

21. Bem. Não tenho vergonha das minhas amigas 

22. Normal 

23. Normal, mas eu odeio ficar exposta mesmo à beira de raparigas 
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Corpo – Questão 3 em alunas atletas 

“Em que medida é que o desporto é só para rapazes? Em que medida te sentes menos feminina quando práticas 

desporto? O que é que achas que no desporto não vai bem com o teu corpo?”  

1. O desporto não é só para rapazes. Todas as pessoas, de sexo feminino ou masculino, têm o direito de escolher o 

desporto que os identifique mais (quer seja algo como ginástica artística ou futebol). Eu sei que vou ser sempre uma 

rapariga. Nem que esteja a sair com as minhas amigas ou que esteja a jogar. Posso afirmar que nunca me senti 

menos feminina a praticar desporto. É claro que há “coisas” no corpo da rapariga que não vão tão bem com alguns 

desportos. Contudo, acho que é só preciso adaptações, como, por exemplo, um sutiã de desporto ou outras coisas 

próprias para proteger corpo. 

2. O desporto não é só para rapazes. O desporto é para quem quiser e se sentir bem a praticar. Eu não me sinto 

menos feminina, pois cada vez mais há raparigas a praticar desporto, e já estou tão habituada a estar com elas que 

na minha cabeça é normal uma rapariga praticar desporto e não é menos ou mais feminina, é uma pessoa. Acho 

que os rapazes tem mais capacidades físicas. Eles saltam mais são mais rápidos o que os beneficia.  

3. Eu acho que o desporto é para todos, os rapazes podem ser melhores numa coisa mas a raparigas também são 

melhores noutros desportos mas acho que dão mais valor aos rapazes 

4. Eu sinto-me menos feminina no jogo quando há “porrada” porque os rapazes aguentam mais tempo e melhor  

5. O desporto não é só para rapazes! O desporto é para todos os sexos e sinto-me muito bem a fazê-lo. 

6. O desporto não é só para rapazes, é mais falado, mas não são só eles que praticam. Há cada vez mais miúdas a 

praticar desporto pelo que acabamos por não nos sentir menos femininas. Também acho que não tenho nenhum 

problema a nível de corpo 

7. O desporto não é só para rapazes! Toda rapariga pode fazer o desporto que quiser e sim sinto-me feminina a fazer 

desporto. 

8. O desporto é para qualquer pessoa todos nós temos o direito de fazer. 

9. A minha forma física 

10. Na minha opinião, qualquer tipo de desporto tanto serve para raparigas, como para rapazes. Penso que alguns 

desportos da atualidade apresentam uma certa descriminação entre os rapazes e as raparigas. Por exemplo, 

quando se pratica dança, é costume associarmos a mesma como um desporto indicado para raparigas e não para 

rapazes. Assim, a meu ver, os rapazes também devem obter uma oportunidade idêntica à das raparigas.  

11. Eu acho que me sinto menos feminina quando faço atividades que os rapazes são melhores a fazer  

12. O desporto não é só para rapazes, não me sinto menos feminina ao praticar desporto porque os desportos são 

igualmente praticados pelos dois sexos. Acho que tudo vai bem com o meu corpo quando prático desporto.  

13. O desporto não é só para rapazes as raparigas também podem praticar. Eu às vezes jogo futebol com os rapazes 

e parece que sou um também. Eu acho que o meu corpo é bastante resistente e que não tenho problemas em 

relação a ele a não ser as quebras de tensão que é um bocado chato. 

14. No futebol, vai tudo bem 

15. Futebol 

16. Eu acho que o desporto é tanto para rapazes como para raparigas. 

17. Não me sinto menos feminina ou mais, sinto-me eu própria. 

18. Na minha opinião, o desporto não é só para os rapazes e também não me sinto menos feminino por praticá-lo, (no 

meu caso atletismo), apesar de as vezes por causa de “situações femininas” o meu corpo não me deixa fazer as 

aulas descansada e por isso não me esforço tanto nesses dias. 
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Corpo – Questão 3 em alunas não atletas 

“Em que medida é que o desporto é só para rapazes? Em que medida te sentes menos feminina quando práticas 

desporto? O que é que achas que no desporto não vai bem com o teu corpo?”  

1. Acho que há coisas que não gosto de fazer porque os rapazes gozam e o futebol não gosto nada 

2. Futebol 

3. Sinto uma injustiça enorme por ser só para rapazes. Eu não sei bem porque nunca me interessei por isso, é um 

desporto. 

4. Eu acho que o desporto é para rapazes e raparigas. Não me sinto menos feminina quando estou a fazer Educação 

Física. 

5. Eu acho que o desporto não é só para rapazes e as raparigas têm todo o direito de o praticar. Não me sinto menos 

feminina quando prático desporto e não há nada que não vá não muito bem com o meu corpo, só às vezes não 

gosto é muito de algumas modalidades. 

6. Eu acho que o desporto é para os rapazes e raparigas. Quando pratico desporto nunca me sinto menos menina. 

7. Eu acho que o desporto não é só para rapazes em nenhuma medida pois todos temos os mesmos direitos de o 

praticar. Não me sinto menos feminina quando pratico desporto pois acho que o desporto é para rapazes e raparigas 

como referi em cima. Eu acho que vai tudo bem com o meu corpo pois desde que eu me sinta bem comigo mesma 

sinto-me bem a praticar. 

8. Em nenhuma pois todos temos os mesmos direito de escolher o desporto em que nos sentimos confortáveis e que 

gostamos. 

9. O desporto não tem sexualidade. Sinto-me menos menina no futebol, porque só se dá atenção ao futebol masculino 

hoje em dia. Muitos desportos não vão bem comigo. 

10. O desporto é pra rapazes e raparigas e não me sinto menos feminina por praticar desporto e para mim os desportos 

dão para todos os tipos de corpos por isso não tem desporto que deia menos no meu tipo de corpo 

11. Bom, eu realmente não sou muito de desportos, porém, darei a minha opinião. Eu sei que normalmente, meninas 

que praticam desporto, podem ser caçoadas e/ou debochadas, por rapazes, ou entre outros, mas, acho que se a 

menina realmente gostar do que faz, não vai dar ouvidos e vai seguir em frente. Acho que um dos jogos que não é 

tão aconselhado para meninas é o futebol americano. Uma das coisas que talvez possa ser meio desagradável, é 

o facto de jogos, como futebol, basquetebol, tênis, etc, sejam mais mostrados por jogadores masculinos.  

12. Acho que os rapazes têm a maior percentagem no desporto mas não concordo pois a raparigas também podem faz 

tudo que quiserem por exemplo a minha professora de Educação Física quando temos aula livre às raparigas manda 

jogar voleibol e ao rapazes futebol mas como eu não gosto disso vou jogar basket com outras colegas e acho que 

isso é injusto. 

13. O desporto é para o sexo feminino e o sexo masculino. Não há distinção. Em nenhuma medida. O meu corpo não 

está feito para fazer as provas da milha, das 50 jardas e o da resistência. 

14. Acho que o desporto é uma forma de melhorar a nossa saúde, e que independentemente de sermos rapazes ou 

raparigas temos e podemos praticar o desporto que quisermos. Existem várias raparigas melhores que os rapazes 

em certos desportos, apesar dos rapazes normalmente terem mais resistência. 

15. Eu acho que o desporto é para todos, não me sinto menos feminina quando prático desporto. 

16. Acho é essa ideia completamente errada! Todos temos o direito de praticar aquilo que gostamos e queremos apesar 

das capacidades de cada pessoa! Não sinto nada disso. (Apenas quando suo). 

17. Não acho que seja assim, o desporto é unissexo 

18. Eu não me sinto menos feminina 

19. Eu não me sinto menos feminina e nem acho que desporto é só para os rapazes mesmo que eu não seja muito fã 

de desporto. Eu acho que no desporto o que não vai bem com o meu corpo é que eu não estou tão habituada, eu 

já fiz desporto antigamente mas já faz muito tempo e eu canso-me muito mais rápido 

 



XXXIV 
 

Perceção de competência – Questão 4 em alunas atletas 

“Qual tem sido para ti o nível de dificuldade dos exercícios (atividades) das aulas de Educação Física. Como 

tens lidado com essas dificuldades?” 

1. Como pratico desporto, não tenho muitas dificuldades nas aulas de Educação Física. A minha maior “luta” é com a 

ginástica e sinceramente, já desisti de tentar fazer aquilo direito porque não consigo mesmo realizar os exercícios 

propostos. 

2. Neste momento estou a dar badminton e até jogo bem não encontro nenhuma dificuldade que com mais prática não 

desapareça. 

3. Ginástica porque eu não tenho flexibilidade, mas dou o meu melhor 

4. Eu lido as minha dificuldades a lutar contra elas para as puder ultrapassar PK temos de lutar por aquilo que 

queremos 

5. Eu não tenho muita dificuldade em fazer Educação Física! Apenas tenho praticado o que não sei fazer muito bem. 

6. Por agora não tenho tido muitas dificuldades e aquelas que tive foram tiradas com o esforço e prática 

7. Não tenho tido dificuldades 

8. Os exercícios não são muito difíceis mas quando são difíceis tento fazê los 

9. Lido bem com as minha dificuldades 

10. É um pouco difícil fazer com que os rapazes nos passem a bola 

11. E quando jogamos basket, só por eu jogar eles acham que eu tenho dever de saber fazer tudo, e se eles fizerem 

algo melhor que eu nessa modalidade dizem que não valho nada 

12. Muitas vezes não tenho maneira de lidar com isso 

13. As dificuldades que tenho tido nos exercícios ou atividades nas aulas de Educação Física são mínimas, tento 

sempre melhorar o que posso, pedindo ajuda ao professor ou professora. 

14. Acho que tem sido simples mas tenho tido algumas dificuldades. Tenho lidado bem e tentado melhorar  

15. Não tenho tido dificuldades em nada, mas já tive e tentava ultrapassa-las fazendo melhor e com mais empenho! 

16. Eu acho que até agora não tenho tido dificuldades 

17. Praticando mas quase nenhuma 

18. Eu não tenho grandes dificuldades mas existem alguns desportos que eu não gosto porque acho que são pouco 

práticos para as raparigas mas tenho que lidar com eles na aula de Educação Física. 

19. Não tenho lá muitas dificuldades 

20. Nenhuma 

21. Muitas vezes tenho preguiça porque os exercícios são chatos e as vezes difíceis 

22. Como já praticado desporto á alguns anos, a dificuldade cada vez tem vindo a diminuir  

 

  



XXXV 
 

Perceção de competência - Questão 4 em alunas não atletas. 

“Qual tem sido para ti o nível de dificuldade dos exercícios (atividades) das aulas de Educação Física. Como 

tens lidado com essas dificuldades?” 

1. Médio 

2. Algumas mais difíceis que outros mas no geral fácil 

3. Tento mas muitas das vezes não são tão difíceis 

4. A ginástica. Tenho tentado enfrentar as dificuldades. 

5. Sinto que a dificuldade é maior do que nos outros anos. Mas tento dar sempre o meu melhor.  

6. Para mim o nível de dificuldades subiu em relação aos últimos anos, mas só temos de ter vontade e de nos 

empenharmos para conseguir. Não tenho muitas dificuldades, mas quando tenho volto a tentar até as ultrapassar.  

7. Eu acho que a dificuldade e a exigência tem sido maior do que nos outros anos mas de uma forma positiva pois eu 

gosto de desafios e acho que devemos estar sempre prontas a melhorar e a aprender. 

8. São todos razoáveis pois o nosso professor consegue não motivar a não desistir. 

9. Dificuldade nível 3, Pratico em casa. 

10. Mais ou menos 

11. Para mim o nível de dificuldade dos exercícios de aulas de Educação Física é baixo 

12. Não tenho muita dificuldade em Educação Física, apenas na avaliação de resistência, mas quando tenho 

dificuldades, tento aperfeiçoar por mim mesma, e/ou falando com o professor(a). 

13. Normal, tenho lidado bem 

14. Eu lido bem com as dificuldades simplesmente tento supera-las. 

15. Alguma, tenho treinado até conseguir 

16. Tenho poucas dificuldades nesta disciplina, mas quando tenho vou logo tirá-las com o professor. 

17. Resistir à fadiga. 

18. O aperfeiçoamento das técnicas das atividades, como o rugby etc. Tento sempre dar o meu melhor e ouço os 

conselhos que o professor tem para dar. 

19. Eu não tenho muito jeito mas... 

20. Mais ou menos 

21. Eu acho o nível normal mas eu também não sei fazer muito bem desportos com bola e etc. eu tenho lidado com as 

dificuldades tentando aprender a fazer isso melhor mas muitas vezes não dá muito certo porque eu não sou boa 

com desporto 

 

  



XXXVI 
 

Perceção de competência - Questão 5 em alunas atletas 

“Quando não estás a conseguir realizar um exercício, como procuras lidar com a situação?” 

1. Eu tento várias vezes e se não resultar desisto. 

2. Eu normalmente consigo realizar os exercícios, mas quando tenho dificuldades peço ajuda a minha professora ou 

a colegas meus que estejam a fazer o exercício corretamente. 

3. Fazer outra vez até conseguir 

4. Eu procuro a ajuda com um professor, e aí fico o meu problema e por vezes ele pode-me ajudar 

5. Pratico-o até o conseguir fazer! 

6. Peço sempre ajuda ao professor para me voltara explicar o exercício ou até mesmo fazê-lo 

7. Volto a tentar até conseguir 

8. Procuro conseguir fazer o exercício 

9. Perguntar a alguém que o perceba 

10. Esforço-me o possível para conseguir fazê-lo, ou peço a alguém para me ajudar 

11. Pergunto sempre ao professor o que poderei melhorar e insisto nesse mesmo exercício com o intuito de conseguir 

melhorar o meu desempenho no mesmo. 

12. Procura concretizar o exercício bem 

13. Peço a alguém para me explicar para tentar perceber se não perceber dessa forma tento ver para "imitar" e 

conseguir praticar exercício. 

14. Procuro melhorar cada vez mais 

15. Treinar e chamar a ajuda do professor 

16. Eu repito-o até conseguir se vir que não consigo chamo o meu professor para me ajudar, mas tento não o chamar 

pois eu tenho de o conseguir fazer sozinha 

17. Tento melhorar, treinando mais 

18. Pedir para me ajudarem 

19. Tento até conseguir. 

20. Primeiro, pergunto a colegas que o estejam a fazê-lo bem e se não conseguir falo com a professora. 

21.  

  



XXXVII 
 

Perceção de competência - Questão 5 em alunas não atletas. 

“Quando não estás a conseguir realizar um exercício, como procuras lidar com a situação?” 

1. Pedir ajuda a um professor 

2. Chamo um professor e tento fazer o meu melhor 

3. Procurar o professor e pedir ajuda 

4. Pedir ajuda a um colega ou professora 

5. Tento melhorar. 

6. Volto a tentar e continuou a trabalhar na minha dificuldade até a ultrapassar. 

7. Tento fazê-los ou peço ajuda ao professor 

8. Eu não desisto por isso sempre que eu não consigo realizar um exercício peço ajuda e tento dar o meu melhor.  

9. Tento de novo mas se não conseguir falo com o professor. 

10. Respiro profundamente 30 segundos e tento ao máximo. Pergunto ao professor como é que se faz. 

11. Peço ajuda ao professor 

12. Quando não consigo realizar um exercício peço ajuda ao professor para me explicar ou ajudar 

13. Tento melhorar da melhor forma possível. 

14. Observar como os outros fazem ou perguntar ao professor 

15. Chamo a professora ou um amigo que me possa ajudar. 

16. Treinando mais 

17. Pergunto aos meus colegas ou ao professor. 

18. Tentar de novo até conseguir. 

19. Pedindo ajuda ao professor 

20. Pergunto ao professor ou em certas circunstâncias aos meus colegas! 

21. Tento de novo 

22. Não faço 

23. Eu acho que simplesmente tento fazer o exercício 

 

  



XXXVIII 
 

Exposição Social - Questão 6 em alunas atletas 

“Como te sentes durante a aula de Educação Física quando tens colegas a olhar para ti? Em que situações é 

que isso te incomoda?” 

1. Não me incomoda muito, só se, por exemplo, estivermos a fazer a avaliação é aí fico com mais vergonha. 

2. Não me incomoda, pelo contrário, eu gosto que eles olhem para lhes provar que consigo fazer os exercícios e 

atividades bem apesar de ser rapariga. 

3. Incomodo-me se falhar em alguma coisa e poderem-se rir 

4. Isso incomoda-me porque eu odeio sentir-me observada mas eu consigo lidar na mesma porque os conheço mas 

se não conhecer fico envergonhada 

5. Quase todas as minhas colegas fazem desporto, por isso não me incomoda!  

6. Não me incomoda porque errar é humano os meus colegas podem estar a olhar para mim por não estar a fazem 

corretamente o exercício mas também como sei que esse colega não vai conseguir fazer algum exercício 

7. Não me incomoda 

8. Sinto me observada, e às vezes pergunto lhes para onde estão a olhar 

9. Claro, que fico um pouco pressionada, mas não me afeta muito 

10. Incomoda-me muito, tenho medo de fazer algo errado e eles gozarem-me 

11. Sinto-me um pouco desconfortável, mas tento sempre ignorar e continuar a executar os exercícios.  

12. Incomoda-me um pouco quando olham para mim durante a aula, em todas as situações 

13. Sinto-me observada mas consigo lidar bem com a pressão, ou seja, nada me incomoda. 

14. Envergonhada 

15. Sinto-me um pouco incomodada, pois como sou envergonhada sinto-me desconfortável, mas tento sempre fazer o 

meu melhor 

16. Em nenhuma 

17. Quando as pessoas começam a olhar para mim na aula eu ignoro pois eles não têm nada a haver comigo, mas 

depois fico a pensar se tinha feito algum exercício errado. De qualquer forma é constrangedor pois ninguém, 

especialmente raparigas, gostam de ser observadas. 

18. Sinto-me um pouco observada, quando estou a fazer exercícios que não sei fazer lá muito bem. 

19. Não me incomoda. 

20. Fico um pouco envergonhada mas penso que ninguém está a ver. Incomoda-me quando estou a fazer exercícios 

mais elásticos como por exemplo: pino, ponte, etc. 

21. Quando olham fixamente para mim quando não sei fazer os exercícios 

 

  



XXXIX 
 

Exposição Social - Questão 6 em alunas não atletas 

“Como te sentes durante a aula de Educação Física quando tens colegas a olhar para ti? Em que situações é 

que isso te incomoda?” 

1. Com vergonha e por vezes não faço 

2. Tenho vergonha que me gozem 

3. Mal. Quando estamos a fazer um exercício e não sabemos fazê-lo eles começam a gozar 

4. Não me sinto muito confortável e isso incomoda-me quase sempre. 

5. Eu sinto-me um pouco envergonhada e não muito confortável, incomoda um bocado. Incomoda-me quando estou 

a fazer as avaliações, por exemplo. 

6. Sinto me mal penso que vai correr tudo bem. Principalmente nas avaliações 

7. Quando eu tenho colegas a olhar para mim sinto-me envergonhada e desconfortável pois tenho medo que as coisas 

me corram mal mas é nessas alturas que eu não desisto e me esforço mais. 

8. Em nenhuma pois não tenho vergonha de mim. 

9. Sinto-me demasiado exposta sobretudo em situações de avaliação. 

10. Às vezes sinto me um pouco incomodada 

11. Não me incomoda mas dá um pouco de nervoso se falhar o que estava a fazer na aula de Educação Física 

12. Dependendo do exercício, mas, normalmente não me sinto desconfortável, até porque são os meus amigos, eu 

conheço-os, eles conhecem-me, e mesmo assim, acho que já são suficientemente crescidos para não fazerem 

tantas piadas de mau gosto. 

13. Com vergonha, quando estamos em ginástica artística 

14. Não me incomoda muito, só se forem rapazes porque normalmente quando eles olham muito é porque estão a 

julgar alguém. 

15. Incomoda me quando estou a fazer os exercícios e as pessoas ficam a olhar só para mim 

16. Sinto-me normal, sem qualquer tipo de constrangimentos. Em nenhuma. 

17. Não incomoda. 

18. Eles não ficam a olhar fixamente para mim portanto nunca me senti desconfortável 

19. Não! Tudo na normalidade. 

20. Não me incomoda 

21. Normal, sem problemas 

22. Isso me incomoda não só em desporto mas eu não gosto de ter pessoas a olhar para mim, sejam rapazes ou 

raparigas, não só porque não me sinto bem com o meu corpo mas porque não me sinto bem com as pessoas 

 

  



XL 
 

Exposição Social - Questão 7 em alunas atletas 

“Como achas que te sentirias se estivesses a praticar o teu desporto preferido num estádio/pavilhão cheio de 

gente? Porquê?” 

1. Comigo essa situação já aconteceu. Antes do jogo, estava muito nervosa de ter tantas pessoas a olhar para mim e 

tinha medo de falhar. Mas quando comecei a jogar, aquele medo desapareceu e fiz o que gosto mais sem me 

importar com as pessoas. 

2. Quando tenho jogo e vejo que está muita gente eu fico nervosa porque só quero dar o meu melhor e não quero 

errar mas erro porque sou humana, mas mesmo que eu erre as pessoas vão primeiro corrigir não para me dar na 

cabeça mas sim para melhorar e depois vão-me apoiar porque dei o meu melhor. 

3. Se fosse um jogo decisivo nervosa mas confortável ao mesmo tempo, mas fico normal pois já não é a primeira vez 

e já sei lidar com a situação 

4. Eu sentia me pressionada mas mesmo assim acho que conseguia dar o meu melhor para puder mostrar aquilo que 

sou! 

5. Sentiria vergonha, porque podia errar o que faria! 

6. Sentia me nervosa porque estaria lá muita gente o que não ajuda com a pressão do jogo e ainda com a da bancada 

7. Sentiria me muito bem porque estaria a fazer o que mais gosto 

8. Sentiria me nervosa mas estava a fazer o que gosto 

9. Sentia me com pressão e muito nervosa, mas bem ao mesmo tempo porque estava a fazer o que mais gosto 

10. Sentia-me bem, não ligo para as pessoas que me estão a ver. Muitas delas não as conheço e nunca mais vou vê-

las, na escola já é diferente, porque eles veem-me todos os dias 

11. Apesar de me sentir bastante confortável e satisfeita enquanto pratico o meu desporto favorito, penso que me iria 

distrair um pouco, porquanto sinto-me ansiosa/nervosa quando tenho alguém a olhar para mim. 

12. Acho que nesse caso o sentimento é diferente, sinto-me melhor comigo mesma e sinto mais adrenalina 

13. Tenho essa sensação muitas vezes mas com o hábito já não me incomoda pois estou habituada a essa sensação 

de observação 

14. Envergonhada 

15. Eu acho que me sentiria nervosa, mas ao mesmo tempo ansiosa para, porque podia mostrar a milhares ou centenas 

de pessoas como eu evoluo sempre cada vez mais. 

16. Muito bem e "super mega" Feliz pelo meu trabalho de estar lá se consegui é porque treinei arduamente 

17. Eu pratico basquete três dias por semana e tenho torneios todos os fins-de-semana e normalmente lá estão bastante 

gente a minha equipa, os rapazes também, mas desde que eu tenha espaço e uma bola na mão eu fico bem 

18. Não importa se me estiverem a ver pois faço aquilo porque gosto 

19. Normal porque já o fiz 

20. Ficava nervosa porque era muita gente a olhar para nós. 

21. Bem porque se era algo que eu realmente gostasse de fazer não importava a parte do pavilhão cheio.  

 

  



XLI 
 

Exposição Social - Questão 7 em alunas não atletas 

“Como achas que te sentirias se estivesses a praticar o teu desporto preferido num estádio/pavilhão cheio de 

gente? Porquê?” 

1. Bem com um pouco de vergonha mas bem 

2. Um pouco de vergonha porquê iria estar muita gente a olhar para mim 

3. Cheia de vergonha porque não sou muito de fazer as coisas em público 

4. Feliz, porque estava orgulhosa de mim própria 

5. Sentir-me-ia muito desconfortável pois tenho muita vergonha. 

6. Sentia-me nervosa e envergonhada, pois teria vergonha de o praticar em frente de tanta gente, mas no entanto 

daria o meu melhor, tentando ignorar. 

7. Eu ia morrer de vergonha porque não gosto de ter gente a olhar para mim a ver me a fazer as coisas 

8. Eu acho que me sentiria nervosa e com alguma vergonha pois mesmo sento o meu desporto preferido tinha medo 

de falhar mas no entanto daria o meu melhor e não desistiria. 

9. Sentia-me nervosa, porque algo poderia falhar. Mas como é o meu desporto favorito, correria bem. 

10. Com pouco de vergonha porque muita gente está a olhar para mim 

11. Eu acho que não me sentia mal porque ia estar atenta ao desporto e não ao pavilhão cheio de gente 

12. Acho que ao início ía correr mal e ia ser um estorvo para a equipa por estar nervosa, mas depois ficaria mais calma, 

e ía dar o meu melhor para ganhar e divertir me, por ser o meu desporto preferido. 

13. Muito envergonhada, porque não gosto da ideia de ter muita gente a olhar para mim 

14. Acho que me sentia bem ver as pessoas que vieram para apoiar a equipa mas se eu falha-se alguma coisa ia-me 

sentir mal porque eu falhei e as pessoas podem-me julgar só por uma coisa de mal que eu fiz mas no resto do jogo 

eu fiz coisas bem e nem sempre as pessoas valorizam isso. 

15. Um bocado mal não gosto de ter tanta gente a olhar para mim 

16. Sentir-me-ia se calhar um pouco envergonhada, pois tinha muitas pessoas a olhar para mim. 

17. Sentiria me bem. 

18. Nervosa porque tinha medo de errar 

19. No início um pouco envergonhada e com algum medo de falhar perante aquela gente toda que está sempre à espera 

de algo bom vindo da minha parte! Mas depois iria-me habituar e agir com naturalidade! 

20. Sentia me bem porque era algo que de certeza ia querer fazer 

21. Um bocado mal mas eu ia tentar ignorar as pessoas mesmo que eu não seja boa a fazer isso. 


