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RESUMO 
 

O estágio profissional é o espaço onde se proporciona novas experiências 

desconhecidas, até desde então, e conhecimentos que servirão como 

instrumento fundamental futuramente. Aqui começa a ser traçado um novo 

caminho para o estudante estagiário envolvendo a execução da teoria em 

contexto real. Toda esta fase que acompanha a vida de cada professor não 

termina com o final das aulas, mas sim após a conclusão do Relatório de Estágio, 

onde são descritas todas as vivências, os conhecimentos adquiridos e reflexões. 

Assim sendo, este documento surge, sob orientação do Professor Orientador e 

do Professor Cooperante, sustentando-se na literatura existente no âmbito do 

estágio, da pedagogia e da didática, passando por refletir criticamente todo a 

experiência adquirida neste processo. Neste sentido, o relatório foi subdividido 

em cinco capítulos sendo descritos de seguida. O primeiro capítulo, a 

“Introdução”, expõe a finalidade deste documento. O segundo, “Dimensão 

Pessoal”, refere aspetos como o meu percurso ao longo da vida, assim como 

algumas experiências desportivas em que participei, as vivências que levaram à 

minha escolha profissional, as expectativas para esta nova experiência e o papel 

do estágio em si. “Dimensão Institucional” compõe o terceiro capítulo onde se 

aborda o papel do estágio profissional nas vertentes: institucional, legal, e 

algumas informações acerca do Núcleo de Estágio. O quarto capítulo, a 

“Dimensão Operacional” engloba três áreas,1, 2 e 3, contendo as informações 

sobre a preparação, realização e avaliação do ensino, bem como a descrição 

das diversas atividades escolares desenvolvidas em contexto escolar. A terceira 

área inclui um estudo de investigação-ação, onde, através da implementação de 

diferentes abordagens de ensino, baseado no Professor e no Aluno, se 

pretendeu percecionar os níveis de motivação dos alunos, de acordo com o 

método utilizado. No quinto e último capítulo, “Conclusões e Perspetivas para o 

Futuro”, é feito o balanço sobre o final do ano de estágio, incluindo um balanço 

da preconização de objetivos, perceções acerca da minha evolução pessoal e 

as aspirações para o futuro. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR 

ESTAGIÁRIO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, MOTIVAÇÃO 
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ABSTRACT  
 

The professional internship is the space where new experiences with to unknown 

are provided and knowledge that will serve as a fundamental instrument in the 

future. Here begins a new path for the student intern involving the implementation 

of the theory in real context. All this phase that accompanies the life of each 

teacher does not end with the end of classes, but after the completion of the 

Internship Report, which describes all experiences, acquired knowledge and 

reflections. Therefore, this document, under the guidance of the Advisor and 

Cooperating Professor, is based on the existing literature on the internship, 

pedagogy and didactics, critically reflecting all the experience acquired in this 

process. In this sense, the report was subdivided into five chapters and described 

below. The first chapter, “Introduction”, sets out the purpose of this document. 

The second, “Personal Dimension”, refers to aspects such as my lifelong journey, 

as well as some sporting experiences in which I participated, the experiences that 

led to my professional choice, the expectations for this new experience and the 

role of the internship itself. “Institutional Dimension” is part of the third chapter 

that addresses the role of the professional internship in the aspects: institutional, 

legal, and some information about the Internship Center. The fourth chapter, the 

“Operational Dimension” encompasses three areas, 1, 2 and 3, containing 

information on the preparation, implementation and evaluation of teaching, as 

well as a description of the various school activities developed in the school 

context. The third area includes an action research study where, through the 

implementation of different teaching approaches based on the teacher and the 

student, it was intended to perceive the students' motivation levels, according to 

the method used. In the fifth and final chapter, “Conclusions and Prospects for 

the Future”, an assessment is made of the end of the probationary year, including 

a balance of goal setting, insights into my personal evolution and aspirations for 

the future. 

KEYWORDS: PROFESSIONAL TRAINING, PHYSICAL EDUCATION, TRAINING 

TEACHER, PROFESSIONAL EXPERIENCE, MOTIVATION 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório de Estágio foi elaborado no âmbito da unidade 

curricular do Estágio Profissional (EP) do 2º Ciclo de Estudos, conducente à 

obtenção do grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário. Para além do presente documento, a unidade em causa prevê a 

prática de ensino supervisionada realizada numa escola que estabelece 

protocolo com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

Este novo desafio na vida, corresponde, ao mesmo tempo, ao princípio e ao fim 

de uma experiência única que me marcou de uma forma tão positiva. É o 

princípio de um novo ciclo na minha vida, o da prática profissional, e o fim de um 

ciclo enquanto estudante. 

Este processo de EP, normalmente realiza-se em grupo, a que se designa 

por Núcleo de Estágio (NE), de formar a tornar o local de estágio mais educativo. 

O meu grupo era constituído por três estudantes-estagiários, que trabalharam 

arduamente com um Professor Cooperante (PC) e um Professor Orientador 

(PO).  Wenger (2006) expõe que a comunidade da prática funciona numa relação 

direta com o funcionamento do NE, uma vez que os seus elementos partilham 

preocupações e interesses em comum que fazem com que interajam de forma 

regular e contínua. Este NE que se formou na escola de acolhimento partilhou 

mais do que interesses e experiências da prática profissional, tendo 

desenvolvido laços de amizade e entreajuda em todos os aspetos. 

No ano letivo 2018/19, fiquei responsável por uma turma de 10º ano do 

curso científico-humanístico de línguas e humanidades. Para além disso, 

partilhei uma turma de 5º ano de escolaridade com os meus colegas de estágio, 

designada de turma partilhada. É através das experiências de lecionação e das 

reflexões desenvolvidas ao longo do ano, que tornam o EE mais autónomo e 

competente, capaz de desenvolver competências que o formem para a vida 

futura enquanto docente.  

O relatório está subdivido por capítulos, desde a Introdução à Conclusão 

e Perspetivas Futuras, cruzando a Dimensão Pessoal, Dimensão Institucional, 

Enquadramento Operacional e o Estudo de Investigação-Ação. Sendo assim, o 

primeiro capítulo corresponde à introdução, onde se contextualiza todo o 
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documento e as finalidades deste mesmo. O segundo, intitulado de Dimensão 

Pessoal, faz uma breve apresentação das minhas experiências enquanto 

desportista, assim como algumas das minhas escolhas na vida académica e os 

momentos que mais contribuíram para a minha decisão de envergar pela carreira 

de docente. O terceiro capítulo, Enquadramento Institucional, expõe a 

caracterização de todo o processo de estágio, onde se aborda os meios onde 

este foi realizado, passando pela caracterização dos grupos que deram luz a 

esta experiência. O quarto capítulo corresponde ao “Enquadramento 

Operacional”, dividido em três áreas. A área 1 trata-se da “Organização e Gestão 

do Ensino e da Aprendizagem”, que engloba a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação. A área 2 descreve a “Participação na Escola e Relações 

com a Comunidade”, incluindo as atividades que foram desenvolvidas durante 

todo o ano letivo, desde os eventos realizados pelo grupo de EF, percorrendo o 

Desporto Escolar, bem como o trabalho da direção de turma e conselho de 

turma. A Área 3 denomina-se “Desenvolvimento Profissional” e destina-se a 

salientar os pontos essenciais que contribuíram efetivamente para a minha 

formação. Dentro deste capítulo, insere-se o subcapítulo 5, relativo ao “Estudo 

de Investigação-Ação” que recai sobre o principal problema e foco de interesse 

com que me deparei no EP: “Perceção dos índices motivacionais dos alunos 

numa Unidade Didática de Ginástica com a utilização de um modelo de ensino 

centrado no professor e um modelo de ensino centrado no aluno”. O sexto e 

último capítulo diz respeito às “Conclusões e Perspetivas para o Futuro”, onde 

faço uma reflexão sobre as experiências com que me deparei ao longo do meu 

ano de estágio, confrontando com o que aprendi e a sua importância para o 

futuro, enquanto docente e pessoa. 



 

 
 

2. DIMENSÃO PESSOAL  

2.1 Apresentação  
 

“Para ser grande, sê inteiro: nada 

 Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

 No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

 Brilha, porque alta vive” 

 

(Ricardo Reis em “Odes” (1933, heterónimo de Fernando Pessoa,) 

 

Este trecho do poema de Ricardo Reis, heterónimo de Fernando de 

Pessoa, reconheço-o como espelho da minha personalidade, mais precisamente 

da ambição que tenho em ser exímio em tudo aquilo que me proponho a fazer. 

Reconheço-me como trabalhador, lutador, com convicções e vontade de fazer a 

diferença em tudo o que faço na vida e com objetivos futuros bem traçados e 

delineados. A meu ver, sou quem “sê todo em cada coisa” e luta para obter o 

sucesso em tudo que se compromete. No entanto, tenho as minhas fragilidades 

reconhecendo-me como tímido e reservado, embora me veja como uma pessoa 

tranquila, calma e com características que jogam a meu favor na seleção da 

profissão que sonho, a de ser professor de Educação Física.  

Começando por me autodescrever, o meu nome é Rui Celso da Costa 

Rodrigues, tenho 23 anos, nasci a 29 de janeiro de 1996 e resido em Ferreira 

(concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto). Atualmente, frequento o 2º 

ano do 2º ciclo em Ensino da Educação física nos Ensinos Básico e Secundário, 

na FADEUP e, para além disso, fui Estudante-Estagiário (EE) numa Escola 

Secundária. 

Desde criança que os meus pais incutiram valores essenciais na minha 

vida, insistiam para que todos os dias lutasse pelas minhas ambições e objetivos 

e sobretudo por aquilo que mais gostava de fazer. Em todas as tarefas que me 

proponho a realizar, coloco sempre estes valores em prática como se fossem 

regras. Além disso, reconheço que o esforço e a ambição são o ponto de partida 

para alcançar os nossos sonhos, mas para isso é imprescindível me empenhar 
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em tudo o que fizesse, pois, o resultado não iria aparecer somente com a 

dedicação, persistência e que sem o trabalho o sacrifício nada seria possível, e 

nunca iria ser recompensado.  

Em virtude disto tenho trabalhado arduamente ao longo destes anos para 

cumprir o meu maior sonho de infância, o de ser professor de EF, pois o 

desporto, desde cedo, foi a minha motivação, aquilo que mais gostava de fazer 

e que realmente me fazia sentir bem e feliz. 

 

2.1.1 O desporto: a minha motivação 
 

O desporto esteve sempre presente na minha vida, desde muito cedo. 

Cresci num seio familiar em que havia um grande amor pelo desporto, 

especialmente pelo futebol, pelo que esse gosto e a vontade de não querer ficar 

para trás dos demais surgiu em mim desde novo. Nos meus primeiros anos, tinha 

como rotina a manhã de domingo destinada, exclusivamente, à prática de 

desporto em família. Foram inúmeros os quilómetros de bicicleta realizados em 

família, foram incontáveis a quantidade de litros de água que bebi nas piscinas. 

Mais tarde, e com o “bichinho” do desporto, mesmo que ainda não conseguisse 

compreender as regras do futebol, decidi ingressar no futebol para representar 

o clube “grande” da minha terra, o Sport Clube de Freamunde. Esta traduziu-se 

na minha primeira experiência no mundo de desportivo. 

Mais tarde, no meu Ensino Básico, aventuro-me na primeira competição 

de desporto escolar, mais precisamente quando frequentava o meu 6º ano de 

escolaridade onde conquisto a minha primeira medalha, de 1º lugar, no Meeting 

de Atletismo, na categoria de salto em altura. No ano seguinte, na Escola 

Secundária de Paços de Ferreira, participo pela primeira vez no corta-mato 

escolar e arrecado o 3º lugar na prova. Em 2009, com a minha 2º participação 

no corta-mato, conquisto o 2º lugar na prova, bem como na prova de Mega 

Sprint.  

O ano de 2010, foi um ano em grande no meu currículo, acabando por 

conquistar o 1º lugar na prova de corta-mato, Mega Sprint e Mega Km. Foi um 

ano em cheio e nesse mesmo ano, consigo na prova de Mega Sprint, na fase 

regional, conquistar a 3ª posição. 
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Desde cedo a minha aptidão para o desporto foi evidente e o gosto pelo 

desporto ainda se tornou mais evidente com todas estas conquistas. Em 

conformidade com isto, o meu 9º ano houve aconteceu algo que me marcou 

particularmente, mais concretamente um professor que sempre me motivou a 

esforçar e a dar o meu melhor, ao qual tenciono seguir como modelo para futuro. 

Este professor, após ter-me sobressaído no meio da comunidade escolar, 

aconselhou-me a seguir o curso de “Desporto”, pois iria ter bastante sucesso na 

área. Por conseguinte, chegou a altura de escolher o meu destino, e sem 

dúvidas, optei por ingressar no curso de Desporto no ensino secundário, mas 

como não existia essa opção na minha região, acabei por ingressar no Curso 

Técnico Profissional de Auxiliar de Saúde. No entanto, o tempo foi passando e o 

gosto pela EF e pelo desporto estiveram sempre presentes até que chegou a 

altura de ingressar na faculdade e aí, sem hesitações, escolhi ingressar na 

Licenciatura em Ciências do Desporto.  

Este gosto pelo desporto tem-se mantido há largos anos e que de acordo 

com Cardoso et al. (2016, pp.380), os “contextos nos quais o indivíduo nasce, 

vive e se desenvolve, pessoal e profissionalmente” formam e edificam o seu 

carácter, uma vez que a vida é feita de experiências que acontecem ao longo da 

vida. Sendo assim, todas estas vivências, como praticante, contribuíram de 

forma positiva na construção da minha identidade pessoal e profissional, 

consolidando a minha decisão de ingressar na área do desporto. 

A meu ver, de um modo geral, as vivências no desporto, desde cedo, 

foram pontos essenciais para que hoje faça o que mais gosto. Toda a minha 

história envolvida no desporto é a principal contribuidora do que hoje faço e para 

que dê o melhor no meu desempenho enquanto professor. 

 

2.1.2 Educação: Pontapé de Saída 

 

Após a conclusão da Licenciatura, seguiu-se o momento da escolha do 

Mestrado e estava bastante indeciso entre a área da Atividade Física Adaptada 

e o Ensino da EF. Entre estas opções, a escolha foi óbvia, visto que detinha 

desde cedo um sonho, ser professor de EF, portanto o meu “objetivo” estava 

bem traçado – o ensino. A possibilidade de ingressar neste ciclo de estudos na 
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FADEUP potenciou-me a explorar o verdadeiro sentido sobre o tema “escola”, 

como o ensinar e as metodologias no ensino da EF. Aqui, nas unidades 

curriculares práticas e a possibilidade que a faculdade me facultou no 

desenvolvimento de competências de organização, gestão e liderança, assim 

como diferentes conceções do ensino, diferentes estratégias e modelos de 

ensino que me prepararam para encarar o meu EP. 

Sendo assim, no ano seguinte fui colocado numa escola para viver pela 

primeira vez esta nova realidade e aí, poderia começar a escrever o meu sonho 

de me “vocacionar” professor de EF. Vocação essa, que tal como disposto no 

livro “O ensino da Educação Física”, significa “propensão interna para a 

profissão, vontade de segui-la” (Hurtado, 1988, pp.71). A escola é uma das mais 

importantes instituições da sociedade, uma vez que é nesta que se adquire 

novos ensinamentos e conhecimentos para a vida. Vejo a escola como uma 

segunda casa, onde me sinto realizado, e acredito vivamente no desporto como 

uma ferramenta de ensino para os jovens de hoje.   

 

2.2 Expetativas em Relação ao Estágio 
 

A palavra “Ansiedade”, de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, 

é definida pelo estado de “comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa 

se suceda ou não”. Depois desta análise, seguramente que esta é a melhor 

definição possível para o meu primeiro sentimento antes do início do estágio. Era 

realmente assim que me sentia no início, como se pode verificar no meu primeiro 

diário de bordo.  

 

“(…) despertou alguma ansiedade, nervosismo e uma curiosidade sobre a 

forma como esta iria decorrer, uma vez que foi o meu primeiro contacto com a turma 

que irei contactar durante todo o ano letivo (…)” 

Diário de Bordo nº 1 – Semana 12 a 14 de setembro 

 

Jamais imaginaria que fosse tudo acontecer de forma tão rápida e de 

repente, dou por mim numa das etapas mais importantes: o estágio profissional 

enquanto real reflexo do meu futuro. Neste EP, pretendia adquirir experiências 
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enriquecedoras que me ajudassem a integrar futuramente na profissão de 

docente. 

O EP é o último patamar de um fim de ciclo de conhecimentos e de 

aprendizagens. Os anos anteriores que precederam a este momento foram 

cruciais para a aquisição de saberes que me possibilitaram estar habilitado a 

novas práticas, assim como ganhar cada vez mais o gosto de ensinar. Todavia, 

no momento de ensinar sentia algumas preocupações que de certa forma me 

inquietavam, como por exemplo o conhecimento do conteúdo. Por muitos anos 

que tivesse estudado e por mais que reveja, a teoria é imensa que no momento 

de a colocar em prática parecem surgir inúmeras fragilidades. No entanto, isto 

acontecia não por desconhecimento do conteúdo, mas porque havia uma falta 

de confiança e um nervosismo inicial que parecia que no momento provocava 

uma “limpeza cerebral”.  

Durante todo o EP, somos acompanhados de perto pelo Professor 

Cooperante e pelo Professor Orientador. Este era mais um fator que possibilitava 

ajudar à ansiedade que sentia antes de todo este processo, uma vez que o 

conhecimento de ambos proporcionaria uma segurança, na medida em que as 

dúvidas que poderiam suscitar, poderia esclarecê-las com as pessoas que me 

ofereceriam os melhores conselhos e sugestões. Além disso, o 

acompanhamento e orientação, assim como, as críticas construtivas, permitiriam 

moldar de forma construtiva enquanto docente. Para além disso, visto que 

pretendia integrar-me no meio escolar, principalmente no grupo de EF e no corpo 

docente da escola, refletia autonomamente como seria a forma como estes me 

iriam receber, considerando que o contacto com novas pessoas é uma incógnita 

que por vezes causa uma certa ansiedade.  

Aliás, enquanto EE, pretendia intervir nas atividades que ultrapassavam o 

âmbito da lecionação da turma que acompanhava, tendo como objetivo integrar-

me na comunidade educativa através de uma intervenção consciente e cuidada.  

No início, estabeleci como principais metas para este ano implementar o 

espírito de equipa, a cooperação entre colegas e aluno/professor e o gosto pela 

prática desportiva, sobretudo o respeito e a união. Particularmente, penso que a 

maioria dos alunos deveriam realizar a componente prática da aula de EF, tal 
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como pretendia tornar as aulas lúdicas, dinâmicas e interativas, como impulso 

para despertar a motivação dos alunos.  

Ambicionava, para além disso, trabalhar em áreas como a direção de 

turma e o desporto escolar que possibilitariam um maior enriquecimento pessoal 

e profissional, tornando-me apto para responder com alguma versatilidade ao 

que me fosse proposto futuramente. 

As expectativas que se criam para o EP são quase sempre as mesmas 

para todos os EE. Qualquer estudante que se encontre numa transição do ensino 

superior para uma realidade profissional acaba por criar pensamentos positivos 

e negativos, provenientes do desconhecimento sobre aquilo que poderá 

acontecer. 

Em suma, admito que foi com grande otimismo que encarei este novo 

desafio na minha vida, apesar de estar consciente do trabalho que tinha para 

enfrentar. Com algumas dificuldades, que eventualmente aparecerão na minha 

vida, procurarei sempre ultrapassá-las com um espírito forte e convicto de que 

no final me tornarei um profissional competente e exemplar.  

 

2.2.1 Expectativas em relação ao Professor-Cooperante e Professor-Orientador 

 

 
Em relação à PC, como supervisora pedagógica da formação inicial dos 

EE, as minhas expetativas são essencialmente que me transmita conhecimentos 

novos, incentive em determinadas áreas que não tenha maior à vontade assim 

como proporcione situações de aprendizagem que foi adquirindo ao longo dos 

anos de lecionação. Além disso, ambicionava que a professora me auxiliasse, 

apresentando-me todo o funcionamento da escola (leis, regras, etc.) e ajudasse 

a melhorar determinados aspetos e a refletir enquanto futuro professor.  

No que toca ao PO, sendo este o principal orientador e supervisor na 

realização do relatório, gostaria que me auxiliasse no desenvolvimento de 

determinados aspetos que eu não tivesse correspondido da forma mais 

adequada, apoiasse nas dificuldades de aprendizagem que possam surgir ao 

longo do ano e sobretudo auxiliasse na organização e realização do relatório, 

sendo este um instrumento que requer trabalho e persistência , que 

notavelmente surge de ambas as partes.  
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3. DIMENSÃO INSTITUCIONAL  

3.1 Entendimento de Estágio 
 

Nos termos legais, o EP apresenta-se segundo as normas orientadoras e 

pelo regulamento da unidade curricular do EP do respetivo ano letivo de 

2018/2019. De acordo com o disposto no artigo n.º 1 deste mesmo, o EP no 

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

FADEUP é uma unidade curricular pertencente ao 2º ano do Ciclo de Estudos. 

A sua organização integra o espírito do ordenamento jurídico da formação de 

professores do ensino básico e secundário, de acordo com Decreto-Lei nº 

344/89, de 11 de outubro, bem como a prática pedagógica constitui um elemento 

fundamental dos cursos de formação de professores conferentes de qualificação 

profissional (FADEUP, 2018). 

É neste contexto que o EE tem a possibilidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante anos de formação, por isso segundo as 

normas este EP apresenta-se como um “projeto de formação do estudante com 

a integração do conhecimento proposicional e prático necessário ao professor, 

numa interpretação atual da relação teoria prática e contextualizando o 

conhecimento no espaço escolar” (FADEUP, 2019). 

Neste sentido, o EP com base nas normas orientadoras, age com o 

objetivo de “assentar na 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” (FADEUP, 

2018).  

Este ano de EP, funciona como um ano de descoberta da profissão. Esta 

descoberta é sempre guiada e acompanhada por professores experientes, no 

entanto, o EE deve percorrer o caminho sozinho, uma vez que durante todo o 

ano irá se confrontar com dúvidas e incertezas. Sendo assim, no EP há um 

Pratica de Ensino Supervisionada, efetuada por um professor da FADEUP, 

denominado de PO, e por uma professora pertencente à escola, denominada de 

PC. Estes professores trabalham para proporcionar aos EE, um melhor 



 

32 
 

desenvolvimento das competências e conhecimentos, quer a nível profissional 

como a nível pessoal.  

 

3.2 A escola como Instituição 
 

Desde sempre o elemento “escola” fez parte da minha vida. Da pré-escola 

à faculdade, é incontável o número de horas que vivi na escola. Para além disso, 

reconheço a escola como um dos instrumentos que mais incentivou a atingir os 

meus objetivos, metodologias e até mesmo marcos na minha personalidade e a 

forma como vivo hoje a vida. No entanto, vivo pela primeira vez do lado de lá, 

isto é, o lado enquanto professor.  

De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, a escola é vista como 

uma “instituição que tem o cargo de educar, segundo programas de planos 

sistemáticos, os indivíduos nas diferentes idades da sua formação…”, a qual 

inclui uma equipa formada por alunos, professores e inúmeros funcionários. 

Posto isto, percebemos que a escola tem um papel tudo menos simples, uma 

vez que permite a cada cidadão cultivar conhecimentos e experiências 

enriquecedoras. Assume-se como principal função a de formar futuros cidadãos 

que devem sair preparados para participar conscientemente na sociedade em 

que vivem.  

No século XVII, a escola apareceu “como instituição, nos moldes em que 

a conhecemos atualmente. Portanto, o aparecimento desta instituição está 

visceralmente ligado ao desenvolvimento do capitalismo” (Coimbra, 1989, 

pp.15). A seguir, na revolução industrial, esta instituição passou a ser assumida 

pelo Estado e passou a ensinar-se a todas as pessoas da mesma forma e os 

mesmos conteúdos. Mais tarde, deu-se a revolução dos cravos, no dia 25 de 

abril, e daí para a frente, a escola sofreu mudanças significativas, tais como o 

ensino hoje em dia ser liberal, a introdução no sector público da Educação pré-

escolar e da Educação Especial, a mudança dos conteúdos programáticos e 

metodologias pedagógicas.  

Estabeleceram-se grandes marcos como a entrada de milhares de alunos 

que passaram a frequentar mais anos na escola pública, assim modificando a 

tipologia do sistema educativo português que, de elitista à massificação, 
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proporcionou a todas as crianças e jovens a igualdade de oportunidades no 

sistema educativo.      

Todavia, em meados dos anos 90, surgiu uma estagnação, devido às 

desigualdades sociais, culturais assim como o desenvolvimento em 

determinadas regiões como o litoral e o interior, não permitiram o acesso 

universal a todas as crianças e jovens em idade escolar. Com o passar dos anos, 

a escola foi trabalhando como uma instituição que procura o sucesso e o 

desenvolvimento dos seus objetivos, funcionando como uma transmissão de 

conhecimentos, preparando os alunos para a sociedade. Atualmente, a escola 

procura a homogeneidade de conhecimentos e estratégias, ignorando assim o 

local de residência, a idade, o género ou a raça.  

A Escola, tal como o conhecimento, deverá estar em constante 

progressão, acompanhando a evolução da sociedade, atualizando-se a todos os 

níveis. Tudo isto traz um benefício para o ensino, onde há uma maior qualidade 

e atende às necessidades de todos, havendo uma inclusão por parte da escola. 

De acordo com Carvalho (2006) mudou a finalidade da escola, 

proporcionando mudanças programadas para os indivíduos, mudanças que 

favoreçam o desenvolvimento da personalidade do Homem e da sociedade. 

Sendo assim, a escola mudou a sua importância, deixando de ser apenas um 

local onde se transmite conhecimentos, passando-se a influenciar a forma do 

indivíduo pensar, agir e se integrar. Por conseguinte, a escola está presente no 

processo de formação das crianças e jovens, conseguindo potenciar aos alunos 

uma transmissão de cultura, de conhecimento, valores e aprendizagens.   

Assim sendo, hoje em dia, o conceito de escola modificou-se 

drasticamente e deixou de ser o local onde apenas se transmitem conhecimentos 

teóricos e práticos aos alunos. Passou a ser mais que isso, passou a ser um 

local onde há uma transferência de valores e competências que permitem aos 

alunos a integração no dia-a-dia futuramente.  

 

 

 

 

 



 

34 
 

3.2.1 Escola de Acolhimento 
 

A Escola de Acolhimento possibilitou a vivência e o desenrolar do meu 

EP. Nos seus primórdios era denominada por Escola Industrial de Penafiel, em 

meados de 1960, deixada por testamento, por Dr. Alves Magalhães, à Santa 

Casa da Misericórdia de Penafiel. Inicialmente esta escola funcionava por 

internato e tinha como objetivo a educação das meninas da cidade.  

Com o passar dos anos, tornou-se conhecida como Escola Técnica e mais 

tarde, em outubro de 1978, foi convertida para o nome que hoje apresenta. Mais 

recentemente, em 2010, sofreu uma modernização profunda com a finalidade de 

melhorar as condições da sua comunidade escolar. Ou seja, a Escola de 

Acolhimento, encontra-se no ponto mais alto da cidade, sendo constituída por 

um edifício constituído por salas de aulas, gabinetes de docentes, sala de 

diretores de turma com gabinetes para atendimento aos encarregados de 

educação, biblioteca/mediateca, salas de convívio e lazer, como o polivalente, 

esplanada e espaço de convívio, zona de restauração e serviços 

(administrativos, papelaria/reprografia, serviço de psicologia e orientação 

educativa) , no qual pertence também, uma área de componente técnica e outra 

destinada à componente desportiva. O edifício escolar, em seu redor, 

disponibiliza espaços verdes e diversos estabelecimentos de comércio e lazer. 

No que se refere aos espaços desportivos, a comunidade escolar pode 

usufruir de um pavilhão com um campo de futsal e com 6 tabelas de basquetebol 

(dividido em três, devido ao elevado número de alunos a praticar EF ao mesmo 

tempo), uma sala de ginástica, quatro balneários femininos e quatro masculinos. 

No exterior dispõe, ainda, de um campo de futebol, uma caixa de saltos e dois 

campos de ténis. Adicionalmente, com o apoio da câmara municipal, a escola 

dispõe ainda da possibilidade de utilizar um campo sintético, localizado nas 

imediações da escola, assim como a piscina municipal para as aulas de natação. 

Para que haja uma utilização harmoniosa dos espaços e dos equipamentos, os 

períodos são divididos em dois subperíodos e constrói-se um roulement. Quando 

as condições climatéricas não sejam favoráveis à prática desportiva e não há 

possibilidade de lecionar aulas no exterior, adapta-se o pavilhão para todas as 

turmas, onde divide-se o espaço com outra turma. 
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No ano letivo 2018/19, frequentavam a escola 2326 alunos, distribuídos 

em 78 turmas: 1710 no Ensino Secundário, sendo 1260 dos cursos científico-

humanístico, 350 de cursos profissionais e 616 no Ensino Básico.  

 A escola acolhe três ciclos de estudos, nomeadamente o 3º Ciclo, o 

Ensino Secundário e o Ensino Profissional. O ensino Secundário engloba quatro 

cursos científico-humanísticos: o curso de Ciências e tecnologias, no qual se 

nota a grande predominância de alunos, o curso de ciências socioeconómicas, 

o curso de línguas e humanidades e o curso de artes visuais. 

No que diz respeito ao ensino Profissional, apresenta uma oferta 

educativa com cinco opções diferenciadas: contabilidade, análise laboratorial, 

instalador de sistemas térmicos de energias renováveis, gestão e programação 

de sistemas informáticos e auxiliar de saúde. Importa, ainda, mencionar que a 

oferta educativa não foi suficiente para o número de alunos que tinham intenção 

de se matricularem na escola, uma vez que alguns alunos não puderam ver o 

seu desejo de estudar nesta escola por não terem vaga. 

Para além disso, conta com um corpo de docentes com 154 professores, 

12 assistentes técnicos, 25 assistentes operacionais e 1 psicóloga que se 

encontram ao serviço de toda comunidade escolar 

 

3.3 Núcleo de Estágio 
 

Ao longo do meu primeiro ano de mestrado, fui recolhendo informações 

acerca das opiniões dos colegas do 2º ano em relação aos estágios 

profissionais. A opinião unânime era de que “o núcleo de estágio era 

fundamental”. Quanto à candidatura à escolha de acolhimento, tendo em conta 

que a minha média era razoável e a Escola de Acolhimento não era a escolha 

prioritária dos meus colegas, a priori, pelo que tinha conhecimento, logo à partida 

seria possível ficar colocado na minha primeira opção. 

Quando comecei o EP, tive a perfeita noção que o núcleo de estágio 

desempenha um papel crucial nesta etapa da formação, considerando 

fundamental que haja um bom relacionamento entre todos os membros, como 

se pode observar na situação descrita de seguida. É entre o núcleo de estágio 

que esclareci as minhas dúvidas e falei sobre os problemas que me iam surgindo 
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no decorrer das aulas, com a finalidade de os resolver/ultrapassar através dos 

conselhos e sugestões que estes me poderiam dar. 

 

“(…) Sendo assim, para esta aula contei com a ajuda do meu NE na preparação 

da aula como na montagem dos campos e da rede de voleibol (…)” 

Diário de Bordo nº 20 – Semana 28 de janeiro a 1 de fevereiro 

 

No que concerne ao meu NE, este era composto por 3 elementos, 2 do 

género feminino e 1 do masculino. Já nos conhecíamos desde o 1º ano do 

mestrado, pois pertencíamos à mesma turma. No meu entender, este 

conhecimento por parte dos elementos trouxe inúmeras vantagens, permitindo 

desde logo concentrarmo-nos no trabalho que íamos desenvolver, cada um com 

a sua turma, e, também, nas atividades que o núcleo de estágio iria estar 

envolvido. 

Ao longo do EP, todos os elementos do NE estiveram presentes nas aulas 

dos colegas, nas diversas UD’s, embora na maioria das vezes como 

observadores e auxiliares caso a situação o exigisse. 

A meu ver, foi gratificante a relação que consegui estabelecer com as 

minhas colegas de EP, pelo facto de nos ajudarmos uns aos outros como equipa, 

em prol do mesmo objetivo.  

 

3.4 Turmas  
 

3.4.1 Turma Residente 
 

Das turmas da PC, ficou sob a minha responsabilidade, uma turma do 10º 

ano de escolaridade. Esta turma pertencia ao curso científico-humanístico de 

línguas e humanidades, ao qual inicialmente apontava possuir uma constituição 

de 31 alunos, mas que acabou reduzida a 27. A turma apresentava um 

desequilíbrio em relação ao género, tendo 20 raparigas e 7 rapazes (Gráfico 1 – 

Género dos alunos da turma residente). A média de idades é de 15 anos, os 

restantes fazem diferença de 1 ano para cima ou para baixo.  
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Gráfico 1 – Género dos alunos da turma residente 

 

Para conhecer melhor os alunos, na primeira aula do ano letivo, optei por 

realizar um questionário (Anexo 1) que me fornecesse algumas informações 

acerca dos dados biográficos, hábitos de saúde/ higiene, rotina diária/ 

deslocação para a escola, nutrição, vida escolar, tempos livres, disciplina de EF 

e observações que achassem pertinentes. 

Este questionário possibilitou compreender e conhecer melhor a turma. 

No que toca ao desporto fora da escola, 8 alunos praticavam atividade desportiva 

federada (alternando entre o andebol, a natação, o futebol, karaté e basquetebol) 

e 2 alunos praticavam atividade desportiva não federada (yoga e natação).  

 

  
Gráfico 2 – EF como disciplina preferida 

 

Nas preferências dos alunos em relação à disciplina de EF, existia uma 

grande diferença de gostos. Os alunos que tinham como disciplina preferida a 

EF, entre os 27 alunos, são na totalidade 7, representando 20 alunos os que não 

referiram EF como a preferida (Gráfico 2).  
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A nível de aproveitamento em relação ao ano letivo anterior, um dos 

alunos nunca tinha tido aulas de EF ao longo do seu percurso. Além disso, 9 

alunos tiveram como classificação final “5”, enquanto, 12 alunos obtiveram “4”, 

por fim, 5 alunos obtiveram “3”. 

 

 
Gráfico 3 – Nota de EF no último ano letivo 

 

Os alunos da turma residente mostraram-se maioritariamente das vezes 

disciplinados em relação ao comportamento, salvo algumas exceções. No 

entanto, a motivação dos alunos não foi sempre linear para a prática desportiva 

de EF. No geral, a turma tinha alguns elementos com boas capacidades motoras 

para a prática desportiva. Não obstante, estes necessitavam de modificar a sua 

atitude desde início e de encararem as aulas de EF como uma disciplina tão 

importante quanto as restantes, uma vez que no ano letivo 2018/19 a 

classificação de EF voltou a contar para a média de acesso ao Ensino Superior. 

Os alunos deveriam ter adotado uma postura madura e responsável, desde 

início, demonstrando a vontade em aprender e de aproveitarem o tempo de aula 

para poderem progredir a nível físico e cognitivo, porém nem sempre foi possível.  

De um modo geral, os rapazes eram um pouco mais distraídos, embora 

fossem mais empenhados do que as raparigas. Por outro lado, as raparigas 

tinham mais dificuldades motoras em relação aos rapazes.  

A nível de limitações físicas e de problemas de saúde, existiam 4 alunos 

com asma, por isso estes alunos mereciam uma atenção especial, ao qual o meu 

nível de vigilância foi mais cuidado, na medida em que quando manifestavam 

algum desconforto fora do normal estes abrandavam o ritmo e descansavam. 

5

4

3

Não teve

0

2

4

6

8

10

12

14

5 4 3 Não teve

Nota a EF no último ano letivo



 

39 
 

Por fim, existiam 4 alunos com miopia que para a prática desportiva 

necessitavam de usar óculos.  Posto isto, tinha 2 alunos que não realizavam 

aulas de EF no 1º Período e apresentaram atestado médico a comprovar a sua 

ausência. 

Ainda que a turma não estivesse predisposta para as aulas, não podia 

deixar de pensar no aluno como um só, com características peculiares e 

motivações pessoais diferentes. Denotei que todo o grupo apresenta um bom 

espírito competitivo, e por vezes não demonstravam o espírito de grupo.  

Neste grupo de 27 alunos, havia três alunos que me marcaram 

particularmente, o aluno nº3, nº6 e o nº27.  

No que respeita ao aluno nº3, desde cedo, criamos uma empatia. A sua 

postura marcou-me logo no início pelo facto de este desde a primeira aula se 

mostrar preocupado devido ao facto de nunca ter tido uma aula de EF e a força 

de vontade que demonstrava em querer aprender. Para compensar esta lacuna, 

durante todo o ano letivo este aluno mostrou grande preocupação e uma atenção 

especial, demonstrando o seu gosto pela atividade física, principalmente pela 

Dança e Ginástica.  

 

“(…) aluno pretendeu indicar-me que nunca tinha tido aulas de Educação 

Física, havia frequentado sempre o Conservatório de Dança do Vale de Sousa e, 

por isso se encontrava um pouco ansioso (…)” 

Diário de Bordo nº 1 – Semana 13 a 14 de setembro 

 

O aluno nº6 era um bom aluno tanto a nível técnico e tático, bastante 

empenhado, embora tivesse um comportamento inadequado em diversas 

situações. Foram diversas as dificuldades que tive com o aluno, tanto no 1º 

período como no início do 2º período, devido ao seu comportamento abusivo e 

inapropriado.  

 

“(…) também é de referir que o aluno nº6 em diversas vezes pontapeou a bola 

de voleibol, sendo chamado à atenção (…)” 

Diário de Bordo nº 17 – Semana 8 a 11 de janeiro 

 



 

40 
 

O aluno nº27 foi outro aluno que me marcou positivamente. Este aluno 

tinha muito potencial desportivo, mostrando em diversas situações a sua vontade 

em ajudar os colegas. Para além disso era bastante competitivo, demonstrando 

de forma saudável a sua vontade em ganhar.  

 

“(…) fiquei bastante impressionado pelo facto de um aluno, ajudar os colegas 

de equipa e procurar que estes tivessem sucesso. Parando assim o trabalho 

naquela estação e procurando explicar passo a passo como se executaria o 

exercício (irei ter em atenção na ficha formativa). (…)” 

Diário de Bordo nº 20 – Semana 28 de janeiro a 1 de fevereiro 

 

3.4.2 Turma Partilhada 
 

A turma partilhada, na qual o NE ficou encarregue de lecionar as aulas, 

era uma turma de 5º ano que não pertencia à escola de acolhimento, devido à 

escola não ter turmas do 2º ciclo para partilhar. Sendo assim, a PC comunicou 

com uma outra escola do concelho da escola de acolhimento e a escola mostrou-

se recetiva em cooperar com o nosso núcleo.  

Após a verificação dos horários, o único tempo disponível para a 

lecionação das aulas seria à quarta-feira das 8h25 às 9h55, perfazendo um total 

de 12 aulas ao longo do período, sendo divididas 4 aulas para cada EE. 

A escola, no geral, apresenta algumas lacunas tais como a falta de 

organização e os documentos disponíveis acerca da turma eram poucos.  

Unicamente foi facultado as fotos da turma, horário da turma, conteúdos 

programáticos, critérios de avaliação e roulement.  

A turma partilhada continha no total 20 alunos, 11 do género feminino e 9 

do género masculino.  

No que se refere ao domínio motor, a turma era bastante heterogénea, 

havendo algumas dificuldades a nível de coordenação, mas no geral eram 

bastante energéticos e motivados, apesar de por vezes serem um pouco 

barulhentos e desconcentrados.  

Relativamente ao domínio cognitivo, apesar da maioria dos alunos 

apresentarem alguns conhecimentos sobre as várias modalidades abordadas, 

também se notou por parte de alguns um grande desconhecimento ao nível de 
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conteúdos, habilidades, execução e regras. O que acaba por ser completamente 

compreensível, uma vez que ainda estão numa fase precoce do ensino. 

Contudo, eram alunos que se interessavam em aprender coisas novas, 

demonstravam vontade de competir, havendo por vezes até conflitos 

inconvenientes entre grupos de trabalho durante as competições nas aulas. 

 

“(...) houve mesmo conflitos entre equipas, e elementos da equipa.” 

Diário de Bordo nº 21 – Semana 05 a 09 de fevereiro
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4. ENQUADRAMENTO OPERACIONAL 
 

4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem  
 

A Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem influi em toda a 

realização do EP, baseando-se na configuração de um plano de intervenção, 

guiado por objetivos pedagógicos com o propósito de elevar o conhecimento 

válido no ensino da EF e orientar com eficácia pedagógica o processo de 

educação e formação do aluno na aula de EF (FADEUP, 2018). 

Posto isto, neste capítulo pretende-se demonstrar a planificação, 

participação e intervenção ao longo do EP, focando nas questões que foram 

consideradas com maior relevo no decorrer deste EP. 

 

4.1.1 Conceção 
 

 O exercício de funções de um docente inclui várias tarefas e etapas, 

sendo o planeamento, talvez, com maior relevância. Isto é, antes do início da 

sua atividade, o docente deve preparar as suas aulas estabelecendo objetivos e 

metas (Batista, 2013) para uma eficaz ação do seu ensino. De acordo com Bento 

(2003), “estas ações têm um carácter importantíssimo na aprendizagem dos 

alunos, havendo assim uma necessidade de a execução se pautar pela 

qualidade e reflexão para o alcançar de um “ensino educativamente eficaz”. 

 O ensino e os resultados da aprendizagem funcionam como reflexo da 

postura do docente e a forma como apresenta os conteúdos. A qualidade da 

aprendizagem dos alunos depende essencialmente da conceção que o professor 

defende, o acesso aos conteúdos, o desenvolvimento da autonomia dos alunos, 

o espírito crítico que revela e a sua capacidade de construir e defender 

determinadas ideias. Ao encontro disto, pode-se afirmar que todo o processo 

deve ter como ponto de partida a conceção, a organização dos conteúdos e das 

normas programáticas, nomeadamente a formação, o desenvolvimento de 

conceitos psicossociais e os conteúdos. Na educação física, tem como base 

redefinir os papéis dos professores e estabelecer novas práticas de ensino 

(Rovegno, 1992, 1993a, 1993b, 1998, cit. Chen et al., 2000). De acordo com as 
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Normas Nacionais para Educação Física (1995 cit. Chen et al., 2000), os 

professores são obrigados a estabelecer práticas de ensino adequadas, um bom 

ambiente de aprendizagem, onde haja possibilidade de desenvolver habilidades 

independentes, a resolução de problemas dos alunos e promover a interações 

sociais positivas e cooperação (Chen et al., 2000). 

No meu entender, o ensino da EF vai ao encontro das experiências de 

vida que fui adquirindo ao longo da vida em relação ao trabalho de equipa e 

aprendizagens ao longo da minha formação académica. Depois de estar em 

contato com os alunos, concluí que havia pouca apetência para o trabalho em 

cooperação e ainda pouco trabalho de equipa a nível desportivo. Procurei assim, 

desde cedo responder a estas debilidades que fui observando, logo, em toda a 

comunidade escolar. Para a resolução desta situação, recorri ao uso dos 

modelos de ensino que aprendi durante o primeiro ano de mestrado, o que 

potencializou o desenvolvimento da autonomia, trabalho de equipa e cooperação 

entre todos os elementos da turma.  

Posto isto, e após revisão da literatura, cheguei à conclusão de que 

existem melhores respostas por parte dos alunos com a utilização de modelos 

de ensino diferentes, com a particularidade dos alunos ainda não terem 

experienciado (Butler, 2006). No âmbito da EF estas conceções de ensino são 

expressas por modelos de ensino dos quais destaco o modelo Sport Education 

(Modelo de Educação Desportiva) (Siedentop, 1994), o qual utilizei para a 

unidade didática de Atletismo no 1º Período e Ginástica Acrobática no 2º 

Período. Os princípios deste modelo que se regem e clarificam os objetivos da 

aprendizagem, tendo em vista o envolvimento social do aluno, assim como 

formas próprias de organização e avaliação nos programas de instrução, este 

fornece uma estrutura global, sendo bastante coerente para um ensino e treino 

desportivo mais abrangente e eficaz (Metzler, 2000).  

“Com isso, e com a criação do evento final, os alunos vão ter que ajudar-se 

entre si, para conseguirem obter o sucesso para a equipa, havendo como 

consequente, o respeito e o Fair-Play pela equipa adversária, sobretudo no evento 

final.” 

Justificação da Unidade Didática de Atletismo – 1º Período 



 

45 
 

Para além disso, e de acordo com as necessidades de algumas 

modalidades, optou-se pela utilização do Modelo de Instrução Direta (MID). Esta 

escolha deve-se ao facto de este modelo ser o mais adequado à capacidade dos 

alunos da turma residente. Posteriormente (subcapítulo 4.1.3.2) irei desenvolver 

as características de cada um deles, bem como os motivos que levaram a tomar 

esta decisão. 

“Ao longo desta unidade, irá ser implementado o Modelo de Instrução Direta 

como modelo de ensino, uma vez que o número de aulas é reduzido e o nível de 

especificação desportiva é introdutória.” 

Justificação da Unidade Didática de Badminton – 3º Período 

 

4.1.2 Programas Nacionais de Educação Física e Planeamento do Processo de 

Ensino-aprendizagem 
 

A EF está prevista como uma disciplina obrigatória desde o 1º Ciclo do 

Ensino Básico ao Ensino Secundário. Para cada ano de escolaridade 

correspondem programas nacionais de EF, como diferentes finalidades e 

objetivos.   

Uma das primeiras metas, que realizei no EP, foi a análise do Programa 

Nacional de EF do Ensino Secundário. O Ministério da Educação, como 

departamento responsável pela definição, coordenação, execução e avaliação 

das políticas nacionais relacionadas com a educação, com as políticas de 

qualificação profissional, construiu os programas com a finalidade de 

proporcionar a igualdade a nível nacional das matérias que são lecionadas. 

Assim, o Plano Nacional de EF destinado ao ensino secundário refere que “…as 

metas dos programas devem constituir, também, objeto da motivação dos 

alunos, inspirando as suas representações e empenho de aperfeiçoamento 

pessoal no âmbito da EF, na Escola e ao longo da vida” (Jacinto et al., 2001, 

pp.8).  Sendo assim, cabe aos professores interpretá-los e adaptá-los à realidade 

da comunidade escolar, tendo em vista o sucesso dos alunos.  

Bento (2003) refere que o programa de ensino de uma determinada 

disciplina adota um “carácter de lei” e é visto como o documento mais importante 

no que diz referência à realização do ensino. No entanto, existem outros 
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documentos e matérias que ajudam os professores a aplicar e adaptar às 

exigências locais da escola e da turma, onde ocorre todo o processo de ensino-

aprendizagem.  

Tendo em conta o exposto, e para um melhor entendimento das 

indicações locais da escola, onde realizei o meu EP, foi imprescindível realizar 

uma análise do Projeto Curricular de Escola, do Projeto Educativo da Escola e 

do Regulamento Interno. Foi possível compreender a escola enquanto 

instituição, ao nível dos seus objetivos e estratégias de intervenção. Para 

conhecer a caracterização da escola, surgiu a necessidade de conhecer o meio-

social em que estava inserida, dificuldade que foi facilmente ultrapassada após 

o primeiro contacto com a escola.  

 Procedi assim à análise do Programa Nacional de EF e de todos os outros 

documentos da escola em conjunto com os meus colegas do NE, aproveitando 

o facto de todos os elementos lecionarem turmas do mesmo grau de ensino. 

Concordamos que um dos princípios fundamentais seria o facto de permitir a 

adaptação de diversos aspetos, como a duração da aplicação dos conteúdos, a 

frequência de leccionamento e a exigência solicitada aos alunos, sem nunca 

comprometer as metas impostas pelo programa. 

 Foi bastante notório e facilmente visível que existia uma desigualdade 

entre o que havia sido previsto e o que podia ser efetivamente aplicado em 

contexto real, dependendo da escola e das turmas em causa. Foi necessário 

assim proceder a uma adaptação face ao Plano Anual de Atividades, ao 

roulement, aos critérios de avaliação e objetivos mínimos para cada modalidade 

que constituem o programa. Desta forma, no decorrer de todo o ano letivo, a 

interação entre o Plano Nacional de EF e a realidade dos alunos em questão 

foram uma “luta” constante.  

Como exemplos desta adaptação posso referir o caso do Basquetebol, o 

programa de EF menciona que os alunos devem utilizar o nível de jogo 

avançado. Nesta escola, o espaço disponível era diminuto, sendo apenas 

disponibilizado um 1/3 do pavilhão, o que impossibilitava cumprir integralmente 

o programa, pois este refere que “em situação de jogo formal 5 x 5, coopera com 

os companheiros para atingir rapidamente o objetivo do jogo.” Em seguimento 

disto, utilizei sempre ao longo das aulas, a situação de jogo 3x3. 
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No que se refere à modalidade de Badminton, o número de aulas 

disponíveis era claramente desajustado aos conteúdos programáticos 

estipulados, não havendo um número de aulas suficientes dado às competências 

dos alunos à entrada da unidade didática. 

 

“Esta unidade contém 4 aulas de 90 minutos que serão lecionadas num espaço 

designado de P2 no Pavilhão Gimnodesportivo da escola.” 

Justificação da Unidade Didática de Badminton – 3º Período 

 

Assim sendo, e de acordo com o Plano Nacional de EF, optou-se por 

reduzir o número de habilidades a lecionar, privilegiando a introdução de dois 

gestos técnicos de forma a salvaguardar a aprendizagem dos alunos. Contudo, 

e de acordo com o que defendem Siedentop et al. (2004), para proporcionar uma 

aprendizagem enriquecedora aos alunos e melhor consolidada, as Unidades 

Didáticas a abordar devem ser mais longas (entre 20 a 25 aulas).  

 Na modalidade de Dança ditaram que a UD de Dança deveria encontrar-

se no nível elementar, tendo em conta que a turma não tinha tido qualquer 

contacto com o estilo de dança lecionado, portanto o nível aplicado foi o 

introdutório. Para este nível, as metas propostas no programa foram atingidas, 

pois após a introdução e exercitação dos diferentes passos, a turma dividiu-se 

em grupos de trabalho e ficou a cargo dos diversos grupos construírem cada um 

a sua coreografia. 

Posto isto, chega-se à conclusão que o programa nacional de EF funciona 

como uma orientação para o docente selecionar as suas diferentes estratégias, 

assim como procedimentos para que os alunos atinjam o sucesso. O número 

avultado de modalidades que são necessárias abordar, o reduzido tempo de 

lecionação semanal e o grande nível de exigência são algumas das grandes 

dificuldades que os professores enfrentam. O EP levou-me a refletir o quanto é 

difícil por vezes cumprir os pressupostos dos programas, tomando como caso a 

presente escola onde tive a experiência enquanto docente.  
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4.1.2.1. Planeamento Anual 
 

O Plano Anual descreve-se como um documento elaborado pelo 

professor, tendo em conta o contexto da situação de ensino, as características 

do meio envolvente escolar, as suas instalações e as especificidades de cada 

turma. Como nos descreve Bento (1987), o plano anual deve ser visto como uma 

perspetiva global que procura situar e concretizar o programa de ensino no local 

e nas pessoas envolvidas.  

No início do ano letivo, na reunião de núcleo de estágio, foi analisado em 

conjunto com a PC, o calendário letivo de 2018/2019. O objetivo da reunião teve 

como finalidade contabilizar o número total de aulas que iriam ser lecionadas em 

cada um dos períodos, bem como a distribuição horária pelas diferentes 

modalidades, tendo em conta que seria apenas uma previsão, uma vez que o 

roulement ainda não estava disponível para os 3 períodos letivos.  

No dia 11 de setembro, foi encaminhado para o email pessoal, o 

roulement, criado pelo professor responsável pelas instalações de EF. No 

primeiro período, ficou estipulado que todas as terças-feiras do roulement, a 

turma residente ficaria no campo exterior à escola, mais precisamente no Espaço 

E4. Sendo assim, e visto que poderíamos utilizar a pista exterior, optou-se pela 

escolha da modalidade de Atletismo. A escolha desta modalidade foi motivada 

pela necessidade de preparar os alunos para o corta-mato, em que foi previsto 

realizar-se em novembro (acabando por se realizar em janeiro, devido às 

condições atmosféricas), e melhorar a resistência aeróbica dos alunos para a 

participação nesta prova. Às sextas-feiras, o espaço era destinado à turma 

residente de 1/3 do pavilhão, nomeadamente o espaço P3. Desde logo a escolha 

recai sobre a modalidade de Basquetebol, ocorrendo no mês de dezembro o 

torneio de basquetebol e, portanto, foi necessário preparar os alunos para este 

acontecimento. Para além disso, como o espaço selecionado pelo roulement 

possuía duas tabelas de Basquetebol com as respetivas linhas de jogo, a 

escolha tornou-se óbvia.  

No que diz respeito ao segundo período, e uma vez que no roulement 

tinha como disponibilidade o espaço P3, ou seja 1/3 do pavilhão, optou-se pela 

lecionação do voleibol, de forma a que os alunos no final do referente período 
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tivessem a possibilidade de competir no Torneio de Voleibol 4x4. No que respeita 

à modalidade de Ginástica e à obrigatoriedade desta, a escola detinha colchões 

para a montagem de um praticável neste espaço. 

No último e terceiro período, elegi a modalidade de dança e badminton, 

pois detinha 1/3 do pavilhão disponível na quarta-feira e a sala de expressões à 

sexta-feira. A escolha do Badminton deve-se à obrigatoriedade de um desporto 

de raquetas e o espaço que foi selecionado possuía objetos para a colocação da 

rede de badminton. A escolha da modalidade da dança era obrigatória, e como 

havia disponibilidade da sala de expressões, onde detinha uma aparelhagem 

destinada para este fim, esta escolha foi a mais adequada. 

Sendo assim, após a verificação do calendário com feriados, visitas de 

estudo e atividades na escola, o primeiro período foi composto por 9 aulas de 

basquetebol e 9 de atletismo. Somando a estas aulas, realizou-se uma bateria 

de testes de Fitescola, com o propósito de avaliar a condição física dos alunos, 

algumas avaliações diagnósticas e o Dia da Caminhada do Desporto Escolar. O 

segundo período foi contemplado com 12 aulas de ginástica acrobática e 13 

aulas da modalidade de voleibol. O terceiro e último período, era composto no 

total 8 aulas de dança e 4 aulas de badminton. Todas estas aulas tiveram uma 

duração total de 90 minutos.  

Apesar de gostar particularmente da modalidade de badminton, gostaria 

de ter lecionado outro tipo de modalidade de raquetas, como por exemplo o 

Ténis, uma vez que a escola apresenta boas condições para a prática. No 

entanto, devido ao roulement, não foi possível lecionar a modalidade.  

A EF está aberta a uma inovação e cabe aos professores adaptar-se às 

novas modalidades e metodologias que possam surgir, de modo a que o 

currículo se diversifique e não se torne repetitivo ao longo dos anos.  

 

4.1.2.2. Unidade Didática 
 

O primeiro planeamento acontece com a sistematização das Unidades 

Didáticas, pois é uma das tarefas cruciais para a criação de um Plano Anual. 

Como refere Bossle (2002), a unidade didática é vista como um nível de 

planeamento, funcionando como uma construção orientadora da ação do 
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professor, que, organiza e encaminha com coerências os objetivos a que se 

propõe.  

O principal objetivo deste nível de planeamento assume-se por tentar que 

os alunos atinjam os seus objetivos individuais nas diferentes modalidades, 

independentemente do nível de especificação que se encontram. 

De acordo com Bento (2003), no planeamento da UD não se deve 

preocupar apenas com a matéria em si, mas com o desenvolvimento da 

personalidade dos alunos em questão, pelo que se deve explicitar as funções 

assumidas para cada aula.  

Para além disso, permitem que o docente seja auxiliado na preparação 

das diversas aulas, funcionando como um guião no processo ensino-

aprendizagem seguindo processos pedagógicos. 

As UD são essenciais para sustentar este processo, tendo sindo criadas 

com base no Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) de Vickers (1990). 

Estas UD’s respeitam às quatro categorias transdisciplinares que este autor 

defende: a Fisiologia do Treino, Cultura Desportiva, Habilidades Motoras e 

Conceitos Psicossociais.  

Em resposta a esta planificação, havia a necessidade de recorrer aos 

modelos de ensino o Modelo de Educação Desportiva (MED) e o MID 

apresentados pela literatura, tendo uma grande importância, uma vez que 

ajudaram a planear e a lecionar as modalidades de forma particular e o mais 

adequado possível às particularidades das modalidades em causa. No entanto, 

nem tudo correu como planeado, e na modalidade de Ginástica Acrobática, 

inicialmente planeei recorrer ao MED, pois adequava-se mais aos objetivos 

pretendidos (como por exemplo o objetivo dos alunos desenvolverem uma 

coreografia de grupo, no entanto, não considerei que os alunos tinham aptidões 

no início da UD para tal). Sendo assim, e visto que o MED lhes ia trazer algumas 

dificuldades na concretização dos objetivos traçados na aprendizagem, acordei 

que as primeiras aulas seriam lecionadas em MID e na altura das coreografias 

seria lecionada em MED, uma vez que são os alunos que construíam as suas 

coreografias e geriam as suas aprendizagens. 
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“Sendo esta a primeira aula lecionada em MED na UD de ginástica, cheguei à 

conclusão que a turma não correspondia de todo as exigências, assim como por 

diversas vezes estavam constantemente parados e na brincadeira. Sendo assim 

para aulas futuras irei mudar o modelo de ensino para MID (…)” 

Diário de Bordo nº 19 – Semana 20 a 25 de janeiro 

 

A construção das unidades didáticas não funcionou para mim como uma 

tarefa fácil. Na elaboração das UD’s, foi necessário ter em conta diversos fatores 

que são relevantes para este processo. O primeiro fator a ter em conta seria o 

número de aulas previstas para lecionação, sendo que a primeira aula se 

dedicava sempre à Avaliação Diagnóstica e a última à Avaliação Sumativa. Para 

além disso, tive em conta o período de assimilação de cada conteúdo, 

considerando os resultados apresentados pela turma na avaliação diagnóstica. 

As UD’s foram, todas, elaboradas após a realização da Avaliação Diagnóstica, 

pois só assim seria possível fazer corresponder o planeado às características 

dos alunos.  

Considerando que as capacidades técnicas e táticas dos meus alunos não 

se correlacionavam com o programa, pois este em nada estava adequado à 

realidade da turma que me deparava. Para além desse grande obstáculo neste 

processo, também senti imensas dificuldades em organizar o tempo dedicado à 

abordagem dos diversos conteúdos, tendo em conta uma lógica e as 

especificidades de cada aluno. Isto ocorreu principalmente na modalidade de 

Badminton, uma vez que o número de aulas era bastante reduzido e a 

consequente consolidação das mesmas tornou-se difícil.  

No que diz à abordagem das modalidades, por exemplo na modalidade 

de Atletismo, utilizei o sistema da base para o topo, uma vez que de acordo com 

Vickers (1990), uma abordagem da base para o topo possibilita fracionar todo o 

conteúdo em frações simplificadas, de modo a que os alunos possam reconstruir 

e perceber o todo, isto é, comecei por abordar a modalidade com habilidades 

motoras mais acessíveis e que esclarecessem  os movimentos, decompondo-

as, para prosseguir para situações mais complexas, onde a união de todas dá 

início a uma nova habilidade.  
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“O cronograma tem uma sequência lógica daquilo que será lecionado, 

organizando-se metodologicamente da base para o topo, ou seja, os conteúdos 

lecionados a partir do mais simples para os mais complexos.” 

     Justificação da Unidade Didática de Voleibol – 2º Período 

 

 Na construção das UD’s, tive o cuidado para potenciar a exercitação de 

todos os conteúdos no decorrer de todas as aulas, após os mesmos serem 

introduzidos.  Apesar de cada aula possuir conteúdos mais dominantes e com 

diferentes objetivos, tive a atenção em prescrever exercícios em que fosse 

possível que todos os conteúdos tivessem presentes (i.e. exercícios de voleibol, 

onde se inclui passe, manchete, remate). A consolidação dos conteúdos seria, 

assim, realizada na aula precedente à avaliação sumativa. Elegi centrar-me num 

menor número de conteúdos e proporcionar aos alunos o maior tempo de 

exercitação em cada um dos conteúdos.   

A elaboração desta tarefa tornou-se parcialmente facilitada, uma vez que 

a bibliografia disponível na FADEUP, principalmente pela literatura publicada 

pelos docentes, que em muito suportaram-me neste processo ao longo EP. Para 

além disso, estes manuais servem de base argumentativa para justificar algumas 

decisões, além de que possibilitam uma reflexão do que deve ser melhorado. 

Juntamente a isto, permitiram-me identificar o nível em que se encontravam os 

alunos para planear com concordância. A UD constitui um planeamento, uma 

antecipação da realidade, e por isso mesmo, esta pode sempre sofrer alterações 

ao longo do processo.  

 

“Para a aula de dia 28 de novembro estava prevista a consolidação dos 

conteúdos de atletismo, no entanto, devido às condições atmosféricas instáveis que 

se tinham vindo a registar e as revisões para a semana seguinte, optei por realizar 

a avaliação sumativa de alguns conteúdos (…)” 

Diário de Bordo nº 12 – Semana 26 a 30 de novembro 
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 4.1.2.3. Plano de Aula 
 

Segundo Bento (1987), um plano de aula opera como uma preparação e 

realização racional do ensino, e por isso, deve apresentar decisões acerca das 

atuações didáticas e metodológica do professor, como os objetivos, conteúdo de 

ensino, formas de trabalho e atividades de grupo.  A elaboração do Plano de 

Aula encontra-se facilitada pela existência das UD’s e tendo em conta Metzler 

(2011), se existir um bom planeamento ao nível da UD, há um facilitismo no plano 

de cada aula dessa mesma unidade. O Plano de Aula serve apenas como um 

guião para o ensino de uma sessão em particular, respeitando as metas traçadas 

pela UD (Rink, 1985). No entanto, este plano não deve ser um documento que 

se deva obedecer de forma rígida, por que se encontra sujeito a alterações, 

servindo apenas como um guia de orientação para a atividade do docente.  

“Para começar, os alunos chegaram atrasados, o que condicionou todo o 

decorrer da aula. Para além disso, foi necessário a retirada de um exercício “Bola 

ao Capitão”, pois a aula começou bastante atrasada (…)” 

Diário de Bordo nº 6 – Semana 15 a 19 de outubro 

 

“No decorrer da aula, necessitei de retirar uma variante por falta de sucesso 

dos alunos (…)” 

Diário de Bordo nº 16 – Semana 3 a 4 de janeiro 

 

 No decorrer do EP, senti algumas complicações na elaboração deste 

documento. As principais problemáticas depreendiam-se pela escolha de 

exercícios a aplicar na aula. Após consultar a literatura da área ou o dossiê do 

primeiro ano de mestrado, surgia sempre diferentes perspetivas e opiniões. 

Mesmo assim, tinha muita bastante dificuldade em adequar os exercícios à 

situação de aprendizagem, assim como perceber qual seria o mais eficaz e 

motivador para os alunos. 

 Na construção do plano de aula, a opinião acerca da realização do mesmo 

no NE, foi díspar, pois optei por criar o meu próprio template de plano de aula. O 

meu template era constituído por um cabeçalho, para colocar a data e hora da 

aula, assim como o espaço disponível para a lecionação, o número de alunos 

estimados, o número da aula, a unidade didática e o número da sessão da 
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respetiva UD. As funções didáticas e os objetivos da aula encontravam-se, 

igualmente, neste cabeçalho. Respeitando a ideia de que qualquer sessão deve 

encontrar-se racionalmente organizada, estruturei em três partes: a parte inicial, 

parte fundamental e parte final, com características temporais e conteúdos 

próprios, assim como os critérios de êxito (Bento, 2003). 

 A primeira parte destinava-se ao controlo da assiduidade da turma, 

procedendo de seguida à explicitação da estrutura da aula e as metas a cumprir 

na sessão. A segunda parte inclui a realização dos exercícios de caráter geral 

ou mais específicos, consoante os objetivos traçados para a sessão em causa. 

A parte final da aula funcionava como momento de reflexão do que tinha sido 

abordado na aula, assim como esclarecimento de dúvidas e arrumação do 

material utilizado.  

No início do primeiro período, senti algumas complicações em cumprir os 

tempos que tinha determinado nos planos de aula, uma vez que não tinha uma 

clara perceção da duração dos exercícios e por vezes planeava a realização de 

bastantes exercícios. Contudo, esta dificuldade foi logo ultrapassada através do 

aumento do tempo atribuído aos exercícios e redução do número de atividades 

abordadas em cada aula.  

Ao longo do estágio, denoto uma evolução enorme a nível do 

cumprimento dos Planos de Aula, ao qual inicialmente tentava cumprir 

escrupulosamente todo o que havia planeado. A experiência dotou-me de 

confiança para utilizar o plano apenas como um guião, adaptando à realidade de 

cada aula e às necessidades dos alunos ao longo do processo.  

 

4.1.2.4 Modelo de Estrutura do Conhecimento  
 

 O MEC tem estado presente desde o início do mestrado, tendo como 

objetivo essencial estruturar a matéria de uma determinada modalidade, 

identificar a sua orgânica e servir de orientação para todo o ensino. Os MEC’s 

realizados, seguiram o modelo de Vickers (1990). De acordo com esta autora, 

este modelo reconhece uma instrução e planeamentos comuns a todas as 

modalidades, sendo criado para a escola e, também para o treino, apresentando 

princípios de instrução bastante semelhantes, concentrando-se essencialmente 
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nos conteúdos e da forma como ensinar.  De uma forma geral, o MEC expõe a 

matéria, a forma como é estruturada, servindo-se nela como um guião para a 

aprendizagem. Neste sentido, o método reflete-se como um método de 

planeamento e organização do trabalho da docência.  

  O MEC é constituído por três fases: análise, decisão e aplicação, sendo 

que na parte da análise fazem parte o módulo I, II e III, e na tomada de decisão 

o módulo IV, V, VI e VII e por último o módulo VIII pertencente à aplicação. Esta 

ferramenta tem um caráter versátil, pois permitiu basear-me nele para a 

construção das UD’s ao longo de todo ano letivo. Desta forma, elaborei um MEC 

para cada UD, servindo como uma base para toda a modalidade em questão, 

onde se reflete o trabalho e desenvolvimento por parte dos alunos. 

A primeira parte deste processo alude à fase de análise, como o nome 

nos indica analisei as modalidades referentes a cada período, cabendo o papel 

de analisar os conteúdos já referenciados no programa segundo as categorias 

definidas por Vickers (1990), as Habilidades Motoras, a Fisiologia do Treino, a 

Condição Física e os Conceitos Psicossociais. No que se refere ao módulo II, 

estudei as estruturas da escola, o contexto de segurança, os materiais e espaços 

destinados à lecionação segundo o roulement. Para finalizar esta fase, realizei a 

análise da minha turma, das suas características através da Avaliação 

Diagnóstica, assim como percecionar os conteúdos mais indicados para o nível 

em que estes se encontravam. 

Por conseguinte, na segunda fase do processo, intitulado por fase da 

tomada de decisão, isto é, face à Avaliação Diagnóstica, consegue-se preparar 

e sequenciar a matéria de ensino, determinando assim qual o seu encadeamento 

(Módulo IV). No que diz respeito ao módulo V, tracei os objetivos que pretendia 

como docente para os meus alunos, sendo estes gerais e específicos. Todos os 

processos de avaliação tiveram que ser definidos, a priori, esclarecendo-se a 

sua composição e a melhor forma de conseguir realizar a mesma (Módulo VI). 

Para terminar esta fase, o módulo VII, onde se define progressões de ensino, 

que permitem alcançar os objetivos inicialmente propostos. 

Finalmente, o Módulo VIII, que corresponde à aplicação, serve como 

culminar do processo explicado acima e é aplicado a diversos instrumentos: 

plano anual, plano da UD e Planeamento Anual. Neste âmbito, é necessário ter 
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em conta vários fatores que possam forçar tomadas de decisão e adaptações. É 

imperativo refletir permanentemente sobre todo o processo e fomenta 

constantemente a aprendizagem por parte dos alunos. 

 Relativamente ao processo de construção do MEC, admito que este foi 

um pouco demorado, uma vez que engloba um grande envolvimento em todo o 

processo. Construir e aplicar o MEC permitiu-me estabelecer uma sequência 

lógica e assegurar continuidade no ensino, estabelecer metas adequadas aos 

resultados das diferentes observações e às condições existentes, organizar os 

exercícios no sentido da evolução e definir os métodos de avaliação. A partir do 

momento em que o MEC estava realizado, a prática docente tornou-se mais 

facilitada pois todo o planeamento a ser realizado para atingir o sucesso de 

determinada modalidade já tinha sido delineado anteriormente. 

 

4.1.3 Realização 

 

4.1.3.1 Relação, Gestão e Controlo da Turma 
 

Para Siedentop e Tannehill (2000) os professores eficazes no que 

concerne ao tema da gestão e controlo da turma apresentam um conjunto de 

comportamentos e estratégias de ensino. Criam regras e rotinas de aula, o que 

previne certos comportamentos inadequados por parte dos alunos, respondendo 

imediatamente a comportamentos que têm de ser interrompidos, não deixando 

assim que se repitam.  

As primeiras aulas lecionadas têm influência sobre as restantes aulas ao 

longo ano letivo. Assim, foi necessário estabelecer regras desde o início do ano, 

algumas delas aplicáveis a todo o ano letivo. Na primeira aula, exibi um panfleto 

elaborado pelo grupo de EF com algumas regras básicas que deviam ser 

adotadas ao longo de todo o ano letivo. No entanto, fiz questão de o ditar e 

explicar o porquê de tal comportamento a adotar por parte de todos os alunos. 

Este regulamento abordava temas como o funcionamento do balneário e do 

material desportivo, aspetos relacionados com a assiduidade e pontualidade, 

equipamento e o saco dos valores. Além disso, referia que na ausência de 

equipamento ou parte deste resultaria uma falta de material. O cabelo preso, a 
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ausência de brincos, pulseiras e colares tornavam-se um dos pontos essenciais 

para uma prática desportiva segura e por isso não haveria tolerância em relação 

a isso. 

Relativamente ao voleibol e ao badminton, por exemplo, no início da aula 

as bolas/volantes eram colocadas por cima de cones às quais não deveriam ser 

tocadas pelos alunos até ordem contrária emitida por mim. Durante a realização 

da aula, sempre que terminava um exercício e partia para explicação de um 

novo, os alunos antes de se dirigirem a mim, deveriam voltar a colocar a 

bola/volantes nos seus respetivos cones. 

No início da primeira aula de cada unidade didática fazia uma breve 

referência ao material disponibilizado, assim como à forma de usá-lo 

corretamente. Os alunos deveriam conservar o material e usá-lo unicamente com 

a autorização do professor, foram algumas das regras impostas por mim aos 

alunos, independentemente da UD. No início das diferentes UDs referia 

igualmente o espaço seriam realizadas as aulas. Os espaços estavam definidos 

desde o início do ano letivo, no roulement. Apesar de nem sempre serem os mais 

adequados, como o caso da modalidade de Ginástica, pois não era possível ficar 

na sala de expressões e por isso tínhamos que montar com colchões, um 

praticável, no P3. 

 Relativamente à modalidade de Atletismo, tive algumas complicações, 

uma vez que lecionava no espaço exterior à escola, no campo sintético, e nos 

dias de chuva tornava-se inapropriado para a prática das aulas.  

Tomando em conta o dito por Rink (2014) que refere, com concordância, 

que os professores devem cumprir uma série de tarefas antes de começar a 

aula, como a realização da chamada dos alunos e a verificação de que os alunos 

estão apostos para a prática desportiva, e no final da aula, deve ter uma pequena 

conversa com algumas informações pontuais. Todavia, com o decorrer do 

tempo, deixei de realizar a chamada, pois comecei a conhecer os alunos e 

sabiam se estavam todos ou não presentes.  

Alguns alunos chegavam ao espaço antes da hora prevista para o início 

da aula e, portanto, colaboravam na montagem do material inerente aos 

exercícios da aula e, no final das mesmas, também contava com a colaboração 

da maioria dos alunos da turma para o arrumo do material que estava disperso 
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pelo espaço da aula. Os alunos viam esta tarefa algo positivo, mostrando 

disposição em ajudar em tarefas deste tipo, pois em certa parte sabiam que eram 

recompensados na folha de avaliação formativa. 

O controlo e gestão da turma tornou-se o principal problema ao longo 

deste EP. Os meus alunos eram bastante apáticos, havendo alguns alunos que 

não adotavam o melhor comportamento na sala de aula. 

 

“(…) sendo mais notório nos alunos nº6 e 11, que diversas vezes pontapearam 

a bola assim como destabilizaram a turma, sendo constantemente chamados à 

atenção.” 

Diário de Bordo nº 24 – Semana 25 de fevereiro a 1 de março 

  

Relativamente a estes comportamentos inadequados que os alunos 

podiam ter em determinadas aulas, inicialmente eram sancionados através da 

realização de exercícios de condição física, no entanto, em diversas vezes os 

alunos continuavam com a mesma postura inadequada. Após a chegada desta 

conclusão e conversa com a PC, quando ocorria comportamentos deste género 

mandava sentar os alunos uns minutos ficando impossibilitados de continuar a 

participar na aula.  

No que concerne à gestão do tempo de aula, o objetivo do professor 

baseia-se no aumento do tempo de atividade motora por parte do aluno. A nossa 

função enquanto professor trata-se, então, por tentar reduzir ao máximo o 

afunilamento do tempo, otimizando aquele que temos disponível para a prática, 

para a tarefa e para o tempo potencial de aprendizagem. Segundo Siedentop 

(1983), o tempo de gestão da aula designa-se pela soma do tempo de 

informação, tempo de transição, tempo disponível para a prática, tempo útil da 

aula, e, ainda, pela análise específica da atividade dos alunos. No entanto, nem 

sempre poderia adotar os comportamentos defendidos por Rink (2001, p.123), 

uma vez que tinha que ordenar aos alunos que se sentassem aquando da minha 

instrução, pois havia sempre comportamentos desviantes quando emitia 

informação em grupo.  
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“(…) que potenciou comportamentos fora da tarefa. Para além disso, os alunos 

realizaram o exercício sem compreender qual era o seu objetivo.” 

Diário de Bordo nº 8 – Semana 29 de outubro a 2 de novembro  

 

Sabendo que o tempo disponível para a prática nos é dado pela subtração 

entre o tempo de informação e o tempo de transição (Siedentop, 1983), apesar 

de que a meu ver, na maioria das vezes fui capaz de o manter relativamente 

elevado para o tempo que tinha disponível para a aula. É importante mencionar 

o tempo útil da aula, que diz respeito ao tempo que os alunos estão no recinto 

da aula, retirando o tempo que têm para se equiparem e desequiparem 

(Siedentop,1983). Este último foi um dos problemas com que me deparei, o qual 

reduziu subitamente o tempo que tínhamos disponível para a lecionação da aula 

de EF. Assim, uma vez que as minhas aulas tinham 90 minutos, o tempo para o 

qual planeava era para apenas 75 minutos. 

Devido ao número elevado de alunos foi necessário sempre refletir e 

planear as aprendizagens, implicando que todos estivessem em exercitação e 

poucos eram os momentos em que os respetivos estavam em espera para 

executar o exercício.  

Em conclusão, com o decorrer do ano letivo fui-me apercebendo que a 

implementação de regras e rotinas, bem como um pensamento cuidado sobre a 

organização e planeamento da aula foram fatores cruciais para o desenrolar 

eficaz da aula e do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 4.1.3.2 Modelos de Ensino 
 

Os modelos de ensino servem como método de orientação de caráter 

educativo e princípios teóricos da atuação pedagógica. De acordo com Mesquita 

e Graça (2011), aprende mais quem se dedica mais tempo a uma boa 

exercitação, do que alguém que se dedica exclusivamente a obter uma taxa 

elevada de sucesso na realização das tarefas. 

Não existem modelos de ensino que estejam adequados a todos os 

envolvimentos de aprendizagem (Rink, 2001). De acordo com esta mesma 

autora (pp.123), “pode não haver a melhor maneira de ensinar, mas pode haver 

a melhor maneira de ensinar um conteúdo específico para uma aprendizagem 
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específica”. Entre os modelos de ensino mais centrados no professor e os 

modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa dos alunos, é 

necessário encontrar um equilíbrio entre as necessidades e exercitar a 

autonomia, de modo a criar as condições favoráveis para uma vinculação 

duradoura à prática desportiva (Mesquita & Graça, 2011). 

 

4.1.3.2.1. Modelo de Instrução Direta 

 
 

No MID, o controlo das decisões e o envolvimento do aluno estão sob 

orientação do professor, de forma a que se haja uma maior eficácia nas tarefas 

desenvolvidas ao longo do processo (Mesquita & Graça, 2009). Estes autores 

referem ainda que, para obter esta esta finalidade, o tempo motor dos alunos 

deve ser elevado, assim como deve-se proceder à apresentação dos critérios de 

êxito durante a lecionação. Metzler (2011) reforça a ideia que no MID, os alunos 

realizam todos a mesma tarefa, de igual forma e progridem de nível em conjunto. 

Este modelo de ensino torna-se eficiente quando implementado de acordo com 

o planeado e respeitando os seus propósitos.  

No início do ano letivo, tomando em conta o desconhecimento das 

características da minha turma, recorri ao MID, uma vez que pretendia retirar o 

máximo possível dos alunos nas atividades desenvolvidas. No entanto, apesar 

das minhas pretensões, não se proporcionou no início do ano, todavia ao longo 

do ano letivo, recorri a este modelo com alguma frequência, principalmente nos 

Jogos Desportivos Coletivos. O MID permitia que assumisse o protagonismo na 

instrução, assim como nas tomadas de decisão, pois determinava as 

progressões e as tarefas atribuídas. Com a aplicação deste modelo, permitiu 

estabelecer como prioridade os conteúdos psicomotores comparativamente aos 

cognitivos. Para além disso, resultou em maiores tempos de exercitação motora, 

assim como um maior controlo da turma. Além disso, tomei a preocupação de 

respeitar as diferentes tarefas, propostas por Rosenshine, 1983 (cit. Por Graça 

& Mesquita, 2011), de tal forma a “revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de nova habilidade ou conteúdo em geral, monitorização elevada 

da atividade motora dos alunos e avaliações/ correções sistemáticas em 

referência aos objetivos delineados”.  
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A apresentação de uma nova habilidade ou conteúdo em geral, acontece 

antes da prática motora em que a nova habilidade é explicada e demonstrada 

aos alunos pelo professor (Rink, 1993). Em conformidade com este aspeto, 

procurei em todas as aulas que utilizei este modelo de ensino, explicar 

primeiramente o pretendido com a execução do exercício, assim como os 

critérios de êxito e em seguida, os alunos executavam. 

 

“(…) adotar uma instrução diferente (…). Sem dúvidas que denotei uma 

melhoria por parte dos alunos, houve um entrosamento e compreensão dos 

conteúdos.” 

Diário de Bordo nº 7 – Semana 22 a 26 de outubro 

  

 Mesquita e Graça (2009, pp.50) afirmam que “o professor emite um 

elevado número de feedbacks e correções aos alunos durante a prática e/ou 

entre cada tarefa. Quase todas as interações são iniciadas pelo professor, 

porquanto ele é a maior fonte de emissão de informação ao dirigir e monitorizar, 

nomeadamente, as perguntas e respostas aos alunos”, com o propósito de haver 

uma melhoria no rendimento dos alunos.  

A utilização do MID exibiu algumas vantagens no que respeita ao controlo 

da turma e no tempo de exercitação dos alunos, visto que existia algum 

desconhecimento e várias dificuldades nas modalidades. O MID proporcionou, 

positivamente, uma elevada quantidade de emissão de feedbacks aos alunos, 

possibilitando o confronto com correções e propostas para melhoria do 

rendimento dos alunos. Em contrapartida, a aplicação do MID levou a uma 

distância entre o professor e aluno, o que leva à falta de relacionamento entre 

os alunos. No entanto, procurei assentar este aspeto com o decorrer do EP, 

utilizando diferentes metodologias, indo contra a estas duas premissas do MID. 

 

4.1.3.2.2 Modelo de Educação Desportiva 

 
 

Pela primeira vez, no mestrado, tive conhecimento do que era o MED, ao 

qual surgiu a oportunidade de enquanto aluno experienciar este modelo. A meu 

ver, carateriza-se pelo facto de ser interessante, pelo facto de focar-se nas 
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aprendizagens e elucidar as tarefas, servindo como um aspeto motivante para 

os alunos. Para além disso, defende e vai ao encontro do que é para mim a EF, 

procurando o desenvolvimento dos aspetos sociais e valores do desporto.  

Segundo Siedentop (1987), o MED analisa a necessidade do labor afetivo 

e social às aprendizagens. É um modelo curricular e de instrução, cujo propósito 

fundamental consiste em proporcionar aos alunos experiências desportivas 

autênticas e enriquecedoras, mais precisamente a nível educacional (Siedentop 

& Tannehill, 2000). O MED atribui grande importância à educação através do 

desporto. Neste âmbito, e de acordo com Mesquita e Graça (2011), tem a 

preocupação de “formar a pessoa desportivamente competente, 

desportivamente culta e desportivamente entusiasta”. Ao implementar este 

modelo, tinha como metas fomentar uma aprendizagem rica em valores e 

motivadora para os alunos. Este modelo é significativo pelo facto de modificar o 

paradigma da EF centrada no professor, para uma conceção mais centrada nas 

necessidades individuais de cada aluno. 

A implementação prática do MED ocorreu desde o início até ao final do 

ano letivo em pelo menos uma modalidade de forma faseada. No primeiro 

período, na modalidade de Atletismo, implementei apenas algumas das suas 

características, tais como a formação de equipas, a escolha dos capitães, a 

realização das tarefas estipuladas para cada equipa e a diferenciação de papéis. 

Este modelo, até então não foi utilizado por nenhum professor na Escola de 

Acolhimento, sendo por isso desconhecido na maior parte dos alunos, contando 

com o apoio da PC para esta aplicação. Na última aula do período, ocorreria o 

evento culminante. Este caracterizava-se por uma aula que se cingia 

exclusivamente à competição formal, como uma espécie de torneio entre os 

vários grupos de trabalho constituídos na turma, e à entrega de prémios. O 

evento culminante, apesar de estar planeado na UD, não foi posto em prática. 

Tomando em conta as condições climatéricas que prejudicaram algumas aulas 

da UD, levaram à impossibilidade de incumprimento do planeamento. No 

entanto, a festividade estava sempre presente em todas aulas e a postura dos 

capitães ao longo das aulas caracterizava-se pela força e entreajuda, realçando 

o espírito de liderança, incentivando os colegas de equipa levando ao empenho 

e sucesso de todos os intervenientes enquanto pessoa e aluno. Quanto os 
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alunos que não realizavam as aulas, participavam na competição, realizando 

funções de estatísticos, árbitros e cronometristas. 

A tentativa de implementação do MED, teve uma boa reação por parte 

dos alunos, porém era impossível colocá-lo integralmente em prática devido ao 

tempo limitado que a UD dispunha. Além do número reduzido de aulas, estas 

eram executadas em espaço exterior, o que fazia com que planeasse a aula para 

apenas 60 minutos. Apesar de que o MED seja um modelo mais concentrado no 

aluno, o professor continua a manter uma função importante na organização de 

exercícios e na gestão do processo.  

Apesar de tudo, na minha opinião o professor não deve centrar-se 

simplesmente num modelo de ensino e aguardar que os objetivos programados 

surjam naturalmente. O professor deve procurar uma adaptação de vários 

modelos híbridos, procurando os prós de alguns e os contras com outros, 

procurando o sucesso da turma. Os modelos de ensino podem ser utilizados de 

forma combinada, ou seja, utilizarmos diferentes processos para ir de encontro 

às necessidades e níveis de desempenho dos alunos, procurando dar resposta 

aos objetivos e conteúdos de ensino. 

 

4.1.3.3 A Comunicação Pedagógica 
 

Segundo Rosado e Mesquita (2011), a comunicação estabelece-se como 

o principal requisito para a função da docência, tornando-se uma ferramenta 

incontestável na orientação do processo de ensino-aprendizagem. Metzler 

(2011) defende que as estratégias instrucionais dizem respeito a uma série de 

operações que levam ao surgimento de resultados de aprendizagem ao 

envolverem os alunos nos conteúdos da aula. 

É necessário referir acerca dos seguintes elementos que estiveram 

presentes ao longo do meu desempenho no EP: a instrução, o feedback, a 

demonstração e o questionamento. A postura que adotei, a forma como agi ao 

longo do EP não foi equivalente nas estratégias acima mencionadas.  
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4.1.3.3.1 Instrução 

 
 
No âmbito do ensino, um instrumento adequado para comunicar a 

informação é o mecanismo da “instrução”. A instrução compreende os 

comportamentos de ensino que integram o reportório do professor para transmitir 

a informação relacionada com os objetivos e os conteúdos de ensino (Siedentop, 

1991). Este comportamento é um ponto de partida com grande relevância para 

a relação entre o aluno e o ensino e além disso, comprova que grande parte do 

ambiente geral da aula está dependente da forma como o professor apresenta a 

informação à turma (Januário, 1996). Todavia, é pertinente salientar que o papel 

da instrução não se limita à apresentação ou explanação do que se pretende 

que o aluno realize, mas sim por um complexo conjunto de comportamentos 

verbais e não verbais que estão diretamente conexos aos objetivos de 

aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2011). 

O professor está sujeito a desafios e a prática docente é repleta de 

dificuldades que têm que ser ultrapassadas, para que seja possível alcançar o 

sucesso. A instrução numa fase mais primordial, tornou-se um obstáculo no meu 

EP. Foram alguns exercícios nas modalidades do 1º Período, em que no final da 

aula fiquei com a sensação de que os alunos não acataram o pretendido com os 

exercícios pelo facto de não compreenderem o exercício. No entanto, com o 

evoluir das experiências e adoção de novas estratégias de instrução, como por 

exemplo a explicação através de um quadro magnético, ou seja, a demonstração 

através desta ferramenta cativava a atenção dos alunos o que levou a que o 

processo de instrução evoluísse substancialmente. Neste sentido, Arends (2008) 

defende a teoria de aprendizagem social, que solicita que muito o que 

aprendemos resulta da observação do que observamos dos outros.  

Rink (2014) apresenta-nos pilares de extrema importância para a 

instrução da tarefa: (a) obter a atenção dos alunos, (b) sequenciar o conteúdo e 

organizar a tarefa, (c) apresentar uma comunicação clara, (d) escolher um 

método para comunicar e (d) selecionar palavras-chave.  

A captação da atenção dos alunos não era uma tarefa de fácil execução. 

Havia alguns alunos da turma que se distraíam com facilidade, mesmo com as 

constantes chamadas de atenção este comportamento não mudou.  Como 



 

65 
 

resolução para este problema, optei por colocar estes alunos que se iam 

distraindo ao pé de mim e separados uns dos outros, permitindo que pudesse 

concluir a minha instrução à restante turma. Na apresentação do conteúdo, 

tentava ser o mais breve possível, no entanto dei ênfase à explicação de qual o 

conteúdo que iriamos exercitar e o porquê da sua execução. Para além disso, 

preocupava-me em alertar quais os critérios de êxito para a execução dos 

exercícios, para que os alunos interpretassem corretamente o exercício. Na 

realização dos planos de aula, após a descrição dos vários exercícios, colocava 

quais eram critérios de êxito em função do exercício e objetivo de aula, para que 

eu pudesse decorá-los e emiti-los na instrução dos exercícios. 

No fim da instrução, questionava se existiam dúvidas, contudo na maioria 

das vezes a resposta era quase sempre “não”. Metzler (2011) refere que o facto 

de perguntar aos alunos sobre o instruído, permitiria entender a quantidade e a 

qualidade da informação que foi retida. Concluindo, a atenção foi essencial na 

forma como instruía os exercícios, procurando apropriar a informação, referindo 

as situações de aprendizagem, apresentar as tarefas e repetir em caso de 

dúvidas.  

 

4.1.3.3.2 Feedback 

 
 Quando há uma execução de uma tarefa motora, o aluno deve receber 

informação acerca da forma como executou, para que possa melhorar esta ação. 

Segundo nos descreve Januário (1996, pp.116): 

 

“O feedback (FB) é definido pelo comportamento do ensino que consiste na 

reação do professor (em geral verbal, mas podendo ser também não verbal) à 

prestação académica do aluno, intervindo no processo de aprendizagem com a 

função de avaliar a prestação, de a descrever, de a prescrever ou de interrogar o 

aluno sobre o que fez ou como fez”  

 

Metzler (2011) considera que se deve dar o FB no momento da ação, onde 

o FB específico se torna mais eficaz. Para além disso, o mesmo autor refere-nos 

que quanto mais capacidade detém o aluno, menor é capacidade de emitir FB, 

mas por outro lado torna-se mais importante a sua especificidade.  
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 O conteúdo informativo do FB é classificado em duas categorias: (a) o 

conhecimento da performance, direcionada para o conhecimento do conteúdo 

centrado na execução dos movimentos (processo); (b) o conhecimento do 

resultado, que concerne ao resultado pretendido através da execução da 

habilidade. 

Piéron e Delmelle (1982, cit. por Rosado & Mesquita, 2011) afirmam que o 

professor deve ter uma sequência lógica para emitir um FB: (a) Observação e 

identificação do erro na prestação; (b) Tomada de decisão, saber se deve atuar 

ou não; (c) FB pedagógico informativo; (d) Observação nas mudanças no 

comportamento motor do aluno; (e) Eventual observação de uma nova tentativa 

do gesto e ocorrência de um novo FB pedagógico”.  

O FB funciona assim como um conjunto de tomadas de decisão com base 

numa seleção ou processamento da informação recolhida através da 

observação, envolvendo a análise da resposta motora do aluno (Rosado & 

Mesquita, 2011). 

A emissão de FB foi mais um dos desafios por mim enfrentado enquanto 

professor. Foi difícil realizar uma emissão de FB constante aos meus alunos. Isto 

decorria muitas vezes, de modo involuntário e inconsciente, pelo facto de sentir 

complicações em controlar todos os aspetos de gestão e controlo de aula, uma 

vez que o comportamento da turma por vezes não era o mais adequado. 

Por outro lado, mesmo emitindo o FB, não conseguia concretizar o ciclo, 

pois numa fase inicial, queria intensivamente ajudar os alunos, que em 

contrapartida não prestava atenção à resposta motora do aluno nem verificava 

se a informação transmitida tinha sido efetivada ou não. No entanto, no início do 

3º Período, comecei a deter mais atenção a este aspeto, procurando sempre 

respeitar o ciclo de FB.  

 

4.1.3.3.3 Demonstração 

 
 

Ao longo do meu EP, optei em quase todas as aulas utilizar a 

demonstração como complemento à instrução, para demonstrar aos alunos 

como se realizavam determinadas ações. Como nos indica Rosado e Mesquita 

(2011), o professor deve concretizar a demonstração, já que isso ajuda a 
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melhorar a imagem sobre si e da atividade desportiva em causa. Em resposta a 

isto, quando me sentia à vontade com a modalidade em questão, algumas vezes 

optava por ser eu a demonstrar o pretendido, apesar de dar prioridade à 

demonstração realizada pelo aluno.  

No entanto, quando se tratava de uma modalidade, que não me sentia 

confiante, como no caso da Dança, optava maioritariamente por selecionar um 

aluno para demonstrar, certificando-me que este sabia como executar o que 

seria pedido, pois segundo Mesquita (2005), a demonstração deve ser 

executada sob um bom modelo e que dê importância à informação mais 

importante e precisa.  

Em algumas situações em que corrigia um aluno e este compreendia a 

correção e executava com clareza a resposta motora, solicitava o aluno a 

reproduzir a habilidade para a restante turma, como forma de incentivo e 

recompensa, mas não só, funcionava também como demonstração para os 

colegas. 

 

“Após a apresentação, e visto que havia um grupo que apresenta bastantes 

capacidades para a dança, sugeri que no final houvesse uma pequena 

apresentação para a turma deste par (…)” 

Diário de Bordo nº 32 – Semana 29 de abril a 4 de maio 

 

4.1.3.3.4 Questionamento 

 

O questionamento foi um dos métodos verbais por mim utilizado ao longo 

do EP. Como nos descreve Rosado e Mesquita (2011), o questionamento dos 

alunos é um dos métodos verbais mais utilizados pelos professores, sendo a 

interrogação dos alunos, como método de ensino. Para Harvey e Goudvis (2000, 

cit. por Rosado & Mesquita, 2011) o questionamento funciona como 

compreensão da tarefa. Para além disso, funciona como uma forma de 

aproximação na relação enquanto professor-aluno, assim como uma forma de 

dinamizar a aula, dando enfase ao aluno, não havendo uma constante instrução.  

Para além que, ao recorrer ao questionamento, há uma possibilidade de 

desenvolver o pensamento crítico dos alunos, bem como levá-los a refletir acerca 

do que está a ser abordado.  
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O recurso a esta estratégia ocorreu em diferentes momentos da aula. Por 

vezes era utilizado no início da mesma, na procura de questionar os alunos 

acerca do que tinha sido abordado na aula anterior. Por outro lado, o 

questionamento era também utilizado, aquando da realização de um FB ao 

aluno. Assim que eu me apercebia que o aluno estava a executar algum 

movimento ou alguma habilidade de forma errada, aproximava-me e 

questionava-o sobre o porquê daquela situação estar a acontecer. 

Por fim, o questionamento permite a evolução da autonomia do aluno, 

promovendo uma participação ativa e um progresso na motivação para a prática. 

Serve como forma de avaliação contínua e formativa, tornando-se decisivo na 

compreensão do domínio cognitivo e socio afetivo dos alunos.  

 

4.1.4 Avaliação 
 

 A avaliação surge como um processo contínuo, realizado ao longo de todo 

o ano letivo, de modo a compreender-se os progressos ou retrocessos existentes 

pelos alunos no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Rink (1993), 

esta ação funciona como um dos papéis essenciais do professor na escola, 

sendo uma das funções deste avaliar a eficácia do processo curricular e do 

ensino. “A avaliação é uma questão complexa, em permanente discussão e 

geradora de muitas tensões. A avaliação é, sem dúvida, uma ferramenta 

poderosa em qualquer processo de ensino. Pode-se dizer que funciona como 

uma perceção na construção do currículo e relacionada à gestão da 

aprendizagem, servindo para o professor equacionar as suas estratégias de 

ensino e modos de atuação (Bento, 2003).  

Nesta linha, no EP temos como objetivo referente à avaliação, e segundo 

as Normas Orientadoras da Unidade Curricular Estágio Profissional (2019), 

utilizar as diferentes modalidades de avaliação: a inicial, a intermédia e a final. 

Estas modalidades que poderão ser igualmente designadas por avaliação 

diagnóstica, avaliação formativa e sumativa, constituem elementos reguladores 

e promotores da qualidade do ensino-aprendizagem e a avaliação do aluno, 

refletindo de seguida sobre os resultados, visando uma intervenção direcionada 

ao sucesso. 
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Na minha opinião a avaliação de cada um aluno é a tarefa mais difícil 

enquanto docente. A atribuição de um valor por um desempenho de um aluno, 

pode condicionar e influenciar o seu percurso académico, por deter essa 

consciência, torna a tarefa mais complexa e ingrata. 

 

“Era a primeira vez que estava a avaliar, tomando por princípio o método 

através da qual permitiria influenciar as classificações dos alunos, portanto estava 

um pouco ansioso, pois pretendia ser o mais justo possível (…)” 

Diário de Bordo nº 12 – Semana 26 a 30 de novembro 

 

Para além deste receio, havia outras dificuldades inerentes a esta tarefa. 

Considero que, no meu caso, as complicações como estar ao mesmo tempo a 

avaliar, tomar em atenção aos restantes alunos e à gestão da aula, eram um 

entrave no que toca à avaliação, sendo que esta implica particular atenção. No 

início do ano letivo, tinha algumas dificuldades em realizar estas diferentes 

tarefas todas ao mesmo tempo, mas com o passar do tempo e com o ganho de 

alguma experiência, este processo tornou-se mais fácil e mais simples. Para 

superar a dificuldade em associar todas estas tarefas, com o decorrer das aulas, 

recorri à adaptação das grelhas, simplificando-as e tornando-as mais claras e 

objetivas.  

Considerando que o meu principal objetivo era formar e não que houvesse 

uma seleção, optei por utilizar a avaliação criterial, visto que permite focar-me 

em cada aluno, observando e refletindo acerca dos processos individuais de 

aprendizagem e posteriormente reorganizar as condições de aprendizagem, de 

acordo com as necessidades de cada aluno, com o objetivo que todos atinjam 

os objetivos pretendidos nesta disciplina.  

 

4.1.4.1 Avaliação Diagnóstica 

 
 
 A Avaliação diagnóstica funciona como a primeira avaliação feita aos 

alunos, funcionando como base e orientação ao professor para a realização do 

planeamento, através da perceção da situação dos alunos, de modo a ajustar o 

processo de ensino-aprendizagem. Como nos é descrito por Bento (2003), esta 
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ação é realizada no início da UD de cada modalidade, com o sentido de 

diagnosticar o nível da turma e pautar os alunos em grupos ou níveis de 

aprendizagem adequados às suas capacidades.  

Em concordância com o autor, as minhas avaliações diagnósticas 

ocorreram sempre no início das UD’s, excecionando as modalidades que nunca 

tinham sido abordadas pela turma. Para este processo, construí uma grelha de 

avaliação para me auxiliar em cada uma das modalidades.  

Numa fase inicial, confesso que este processo se tornou complexo, 

principalmente nas avaliações realizadas no primeiro período, uma vez que não 

conhecia os alunos. Para contornar este problema, optei pela estratégia de 

colocar os alunos por números nos campos, apesar de permanecer algo perdido 

por não os conhecer. Somando a isto, ainda houve o facto de ter que observar 

diversos conteúdos que estavam a ser realizados por cada aluno e registá-los 

para percecionar o nível que estes se encontravam. Existiram momentos em que 

queria observar um determinado critério de avaliação e, assim que me apercebia, 

a minha atenção já estava direcionada para outro completamente diferente.  

A Avaliação Diagnóstica não foi realizada na Dança, uma vez que esta iria 

ser abordada pela primeira vez, mas ao momento desta avaliação o aluno não 

tinha tido contacto com esta modalidade. 

A meu ver, apesar da complexidade que senti no decorrer do processo, 

consegui valorizar a importância da concretização da Avaliação Diagnóstica. 

Esta permitiu-me planear um processo de ensino-aprendizagem o mais 

adequado possível às dificuldades dos meus alunos, concedendo-lhes maior 

eficácia e mais qualidade. 

 

4.1.4.2 Avaliação Formativa 

 
  

 A Avaliação Formativa funciona como um juízo global acerca do 

desenvolvimento de competências, capacidades e atitudes do aluno ao longo do 

processo de aprendizagem, fornecendo um sumário da informação disponível, 

procedendo a um balanço de resultados no final do período avaliativo (Mesquita, 

2012). 



 

71 
 

 O principal objetivo da Avaliação Formativa começa por classificar os 

resultados da aprendizagem e servir como mais um instrumento de balanço final. 

Contudo, é fundamental para avaliar o grau de cumprimento dos objetivos e as 

áreas a melhorar. Aranha (2004) afirma que esta avaliação sintetiza o que 

acontece ao longo do processo, fornece informações sobre o produto final e 

permite fazer uma reflexão acerca da atividade desenvolvida.  

 Relativamente à Avaliação Formativa, esta deve consistir um processo 

contínuo ao longo de todo o ano letivo, em que os alunos são alvo de 

observações cuidadosas por parte do professor, aquando da lecionação das 

aulas. Durante a realização do EP, não reservei nenhuma aula para que fosse 

exclusivamente dedicada a realização desta avaliação em modo formal. Deste 

modo, optei por ir realizando este processo em todas aulas, através da 

observação de todos os alunos em prática, realizando alguns apontamentos 

pontuais no meu caderno de registos. A opção por concretizar esta modalidade 

de avaliação desta forma, justifica-se por esta ser apenas a minha única turma, 

o que me permitiu rapidamente conhecer os alunos em todos os níveis.  

Através das observações realizadas durante as aulas foi-me permitido ter 

uma ideia do que cada aluno era capaz de fazer em cada uma das modalidades.  

 

“(…) fiquei bastante impressionado pelo facto de um aluno, ajudar os colegas 

de equipa e procurar que estes tivessem sucesso. Parando assim o trabalho 

naquela estação e procurando explicar passo a passo como se executaria o 

exercício (irei ter em atenção na ficha formativa).” 

Diário de Bordo nº 20 – Semana 28 de janeiro a 1 de fevereiro 

 

4.1.4.3 Avaliação Sumativa 

 
 No que diz respeito à Avaliação Sumativa, esta caracteriza-se por ser um 

juízo globalizante sobre o desenvolvimento dos conhecimentos, competências, 

capacidades e atitudes dos alunos (Bento, 2003). Rink () completa a expressão 

anterior, ao afirmar que a Avaliação Sumativa ocorre no fim da UD ou no final do 

ano letivo, entendendo se os objetivos inicialmente delineados foram atingidos.  

 Neste processo, o professor decide acerca da evolução do aluno e à sua 

progressão ao longo da UD em questão. É neste processo que o professor 
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compara aquilo que o aluno fazia no início da UD e aquilo que é capaz de 

executar no final da lecionação da mesma, concebendo a informação sobre o 

modo que os objetivos conseguiram ser alcançados e cumpridos.  

A avaliação sumativa foi realizada pontualmente e classificando cada 

aluno. Neste processo, no geral não há controlo no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, ocorrendo excecionalmente o controlo em casos em 

que não houvesse sucesso por parte dos alunos. “A avaliação sumativa fornece 

um resumo da informação disponível, precede a um balanço de resultados no 

final de um segmento extenso de ensino” (Rosado & Colaço, 2002). 

 Os instrumentos utilizados na Avaliação sumativa são os mesmos 

utilizados na avaliação diagnóstica. As classificações eram atribuídas a cada 

conteúdo de 1 a 4, e posteriormente eram convertidas para uma classificação 

final de 0 a 20 valores. Optei por este método com o propósito de simplificar o 

processo, tornando-o mais fácil e com um menor número de valores numéricos 

a atribuir.  

Apesar de nos jogos desportivos coletivos ter realizado a avaliação 

diagnóstica em contexto de jogo, nem sempre isso aconteceu na avaliação 

sumativa. Em alguns casos optei por recorrer a exercícios realizados em aulas 

anteriores, e com caráter mais analítico para complementar as dificuldades que 

os alunos apresentavam e assim potenciar a possibilidade do aluno executar 

aquele gesto técnico, o que dificilmente ocorreria em contexto de jogo. 

“(…) esta destinava-se à avaliação sumativa dos alunos na modalidade de 

basquetebol. Nesta aula, saliento apenas o facto de propor aos alunos a realização 

do exercício de 3x2 para que se potencie o ressalto ofensivo e defensivo, porque 

denotei que ao longo dos jogos do torneio estes eram escassos.” 

Diário de Bordo nº 13 – Semana 3 a 7 de dezembro 
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4.1.5 Observação 
 

De acordo com as Normas Orientadoras da Unidade Curricular EP, 

durante todo o ano letivo é necessário “elaborar os planos de observação 

sistemática e realizar as respetivas observações”. A tarefa de observação 

permitiu-me saber mais sobre o modelo de ensino, descobrir novas formas de 

abordar os alunos, e ainda estratégias para gerir o processo de ensino. Antes do 

início do período letivo, em reunião com a PC, acordamos que cada EE deveria 

assistir as aulas dos colegas do núcleo, bem como da PC. 

Considero que foi essencial observar as aulas da minha PC, pois só assim 

percebi como o ensino funciona, aprendi acerca de relacionamentos, 

comportamentos, personalidades e diferentes dinâmicas de turma.  Também 

considero extremamente importante ter observado as aulas dos meus colegas 

do NE, uma vez que permitiu evoluir e melhorar a relação de confiança, assim 

como atender aos feedbacks das aulas dos outros. No primeiro período, não 

houve nenhuma grelha de observação, a nossa atenção centralizava-se 

essencialmente nos acontecimentos relevantes das aulas, com vista a uma 

reflexão conjunta no final da semana.   

Pessoalmente, tenho o sentimento que cresci e que evolui, havendo 

sempre uma maior facilidade para encontrar soluções a longo prazo, graças ao 

contributo dos meus colegas de estágio. Esta evolução, corresponde à ideia 

defendida por Schõn (1987), onde a reflexão sobre a ação permite arranjar 

soluções, corrigir procedimentos, incrementar o diálogo e a partilha de ideias, 

havendo assim uma melhoria a nível profissional.   

O facto de observar as aulas dos meus colegas do NE ao longo do EP 

contribuíram positivamente para o meu desenvolvimento enquanto docente, na 

medida em que pude verificar situações em que podia fazer de forma diferente 

e tomar nota para melhorar futuramente nas minhas aulas. Para além disso, 

também considero que de certa forma ajudei os meus colegas de estágio a 

evoluir enquanto docente, aquando assistiam às minhas aulas assim como 

ocorreu comigo aquando presenciava às aulas deles.  
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4.1.6 Reflexão 
 

A palavra reflexão esteve sempre presente ao longo do EP. Ao longo de 

toda a minha formação, no primeiro ano de mestrado, foi discutida a importância 

do professor, enquanto professor reflexivo. Tal como cita Alarcão (1996), para 

ser-se reflexivo, deve-se ter a capacidade de utilizar o pensamento como 

atribuidor do sentido. Dewey (1959, cit. por Lalanda & Abrantes, 1996) 

caracteriza o pensamento reflexivo, como a melhor forma de pensar e estruturar 

o pensamento que consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe 

consideração séria e consecutiva. 

Sendo assim, após todas as minhas semanas de lecionação, cabia refletir 

criticamente tudo que se havia passado no decorrer da semana. Este momento, 

de refletir sobre a minha intervenção, é designada por Schön (1997) como a 

reflexão sobre-a-reflexão-na-ação, que é caracterizada pela intenção de se 

produzir uma descrição da reflexão-na-ação. Além disso, pode ser considerada 

como a análise que o indivíduo realiza à posteriori sobre as características e 

processos da sua própria ação. 

Foi assim que fui percebendo que deveria refletir sobre as minhas ações 

e posteriormente comunicá-las, assegurando que estas foram repensadas e 

postas de seguida em prática, com vista a melhorar a minha intervenção 

enquanto professor e otimizar a minha prestação. Com esta reflexão é possível 

delinear estratégias e definir o que não deve ser exteriorizado e realizado. 

Schön (1987) afirma que o orientador, neste processo refletivo 

desempenha três funções, sendo elas abordar os problemas que a tarefa coloca, 

escolher na sua atuação as estratégias formativas que melhor correspondem à 

personalidade e aos conhecimentos dos formandos com quem trabalha e tentar 

estabelecer com eles uma relação propícia à aprendizagem. Ao longo do meu 

EP, sem dúvida que fui um EE privilegiado, pois os meus orientadores, quer a 

PC como o PO, corresponderam às funções mencionadas pelo autor. 

Na elaboração dos diários de bordo, encontrei o meu abrigo refletivo, pois 

destinava-se ao meu momento de repensar no que foi realizado e colmatar as 

dificuldades encontradas ao longo da semana.  
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4.2 Área 2 – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

4.2.1 Atividade do Grupo de Educação Física 
 

 De acordo com as Normas Orientadoras da Unidade Curricular EP, “esta 

área engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo EE, tendo em vista 

a sua integração na comunidade escolar (…) um melhor conhecimento das 

condições locais da relação educativa e a exploração da ligação entre a escola 

e o meio” (pp.6). A função da docência não se cinge à lecionação das aulas e à 

interação com os alunos, uma vez que engloba igualmente uma integração na 

comunidade escolar, fator que tem uma enorme importância na sua função 

enquanto formador, uma vez que é impossível isolar a ação pedagógica dos 

universos sociais que a envolvem (Nóvoa, 1992). 

Sendo assim, a Escola de Acolhimento ao longo de todo o ano letivo 

organizou diferentes atividades que possibilita a participação a todos os alunos 

da escola. As atividades organizadas não pertencem exclusivamente ao grupo 

de EF, mas sim a todas as disciplinas do currículo escolar.  

De modo a que haja uma melhor organização e uma dinâmica com maior 

eficácia, o grupo de EF opta pela fragmentação do pessoal docente em vários 

grupos de trabalho que ficam responsáveis pela criação de uma determinada 

atividade. No entanto, apesar de existir este “grupo organizador”, os restantes 

docentes auxiliam na dinamização dessa atividade, mais precisamente na 

montagem dos materiais e no controlo das mesmas. No final de cada atividade, 

este grupo organizador é também o responsável pela elaboração do relatório da 

atividade, com a finalidade de entender o feedback da mesma. 

Ao longo de todo ano, vivenciei experiências que me enriqueceram a 

todos os níveis, quer a nível pessoal e profissional. De acordo com Batista 

(2012), o professor não deve atuar somente no espaço de sala de aula e as suas 

responsabilidades ultrapassam a sua disciplina, assim como, também, o espaço 

da escola.  

Desde o meu primeiro dia de estágio sabia que teria de participar em 

inúmeras atividades realizadas pelo NE e pelo grupo de EF, assim como iria 

vivenciá-las enquanto professor, e não como aluno como até então. Por 
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conseguinte, desenvolvi inúmeras atividades ao longo de todo o ano, tais como 

a Caminhada do Dia Europeu do Desporto Escolar, o Corta-Mato Escolar, o 

Torneio de Basquetebol 3x3, o Mega Atleta, o Torneio de Voleibol, o Sarau, a 

Semana Desportiva, a Visita de Estudo ao Parque Aquático e por fim o Desporto 

Escolar: Desporto Gímnicos, com a colaboração da minha PC e do grupo de EF. 

 

4.2.1.1 Torneios: Basquetebol 3x3 e Voleibol  

 

 A participação e envolvimento na escola do NE passou por oferecer a 

todos os alunos momentos de competição saudável, o gosto pela atividade física 

e acima de tudo promover os desportos coletivos em causa. Com efeito, na 

escola organizou dois torneios de carácter coletivo, o torneio de Basquetebol 3x3 

e o torneio de Voleibol. Em ambos os casos, divulgou-se à comunidade através 

da afixação de cartazes e divulgação na página oficial da escola, onde continha 

toda a informação necessária. 

O Torneio de Basquetebol realizou-se no dia 13 de dezembro, no último 

dia de aulas do período, na parte da manhã. O número de inscrições de cada 

equipa era constituída por quatro jovens do mesmo escalão e género, sendo que 

em caso de existir atletas federados participantes o limite era de dois elementos 

por equipa e as equipas podiam ser compostas com vários elementos mesmo 

que não fossem da mesma turma. Esta atividade continha a PC como membro 

do grupo organizador, assim como o NE. Para esta atividade, o NE construiu o 

cartaz de divulgação e ficou responsável pela inscrição dos elementos 

constituintes das equipas participantes. Posteriormente, o NE imprimiu os 

cartazes de divulgação, reunindo com o diretor da escola para recolher as 

assinaturas e afixar o cartaz nos placards disponíveis na escola. Para esta 

competição totalizou-se 564 alunos inscritos, num total de 141 equipas. As 

inscrições para o torneio eram realizadas através da internet, num link construído 

pelo NE e disponível no site da escola. Outros professores do “grupo 

organizador” organizaram a calendarização dos jogos, assim como as 

distribuições ao longo dos campos para que os jogos decorressem de forma 

organizada e estruturada. O pavilhão foi fragmentado em seis campos, cada um 

com uma tabela de basquetebol disponível. Em cada campo havia um professor 

que tinha a responsabilidade de controlo e verificação do jogo nesse campo. 
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Alguns jogadores-voluntários do Clube de Basquetebol do concelho assumiram 

as funções de arbitragem, enquanto alguns voluntários da escola assumiram a 

função de estatísticos. O grupo de EF considerou que a atividade, na sua 

generalidade, decorreu como prevista e a realização deste evento desportivo 

privilegiava sobretudo a participação dos alunos, o divertimento e acima de tudo 

o prazer pela prática desportiva. Ao longo de todo o torneio, foi notório o 

interesse e o envolvimento de toda a comunidade educativa no evento, uma vez 

que o pavilhão estava repleto e o ambiente era de festa.  

Em forma de conclusão, a realização do evento correspondeu às 

expectativas depositadas e espera-se que o número de inscrições continue a 

aumentar para o próximo ano letivo. Destaca-se pela negativa, o facto de haver 

equipas que faltaram, tendo havido fases do campeonato sem jogos a decorrer. 

No entanto, este aspeto não é passível de controlar pelo grupo de EF. A equipa 

que se sagrou vencedora deste torneio continha um aluno da minha turma 

residente, o qual me deixou bastante feliz.  

 

“(…) grande interesse e uma grande adesão por parte de todos os alunos. 

Fiquei bastante feliz no final, pois um dos meus alunos conseguiu arrecadar a 

medalha de ouro, ficando selecionado para representar a escola num torneio na 

fase seguinte.” 

Diário de Bordo nº 14 – Semana 10 a 14 de dezembro 

 

No que diz respeito ao torneio de Voleibol, este realizou-se em 2 dias 

distintos de acordo com o nível de ensino que se encontravam. Para o Ensino 

Básico o evento decorreu no dia 4 e para o Ensino Secundário no dia 5 de abril. 

Em ambos, os jogos foram realizados na parte da manhã. As equipas do 3º ciclo 

do Ensino Básico eram formadas por dois membros do mesmo sexo, enquanto 

que as equipas do Ensino Secundário eram constituídas por dois elementos do 

sexo masculino e dois elementos do sexo feminino. A PC não estava incluída na 

organização deste evento, sendo assim só atuamos no dia da prova.  

As inscrições dos alunos para esta prova eram realizadas pelo professor 

de EF da turma. Os alunos, com a devida antecedência, comunicavam ao 

professor quais seriam as equipas que iriam representar a turma, e deste modo, 

o professor introduzia as inscrições num documento da Drive do grupo de EF. 
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As inscrições para a prova fecharam antes uma semana para que fosse possível 

planear todo o processo do evento. Cada turma do Ensino Secundário poderia 

formar no máximo duas equipas, enquanto que no 3º ciclo do Ensino Básico cada 

turma tinha a possibilidade de se apresentar com três duplas femininas e três 

duplas masculinas.  

Na atividade participaram 16 professores do grupo de EF, dividindo-se em 

9 campos de jogo para o ensino secundário (dia 4) e 12 para o Ensino Básico 

(dia 5). Ficaram responsáveis pelos campos de jogos, 12 professores, sendo os 

restantes responsáveis pelo controlo dos resultados, pela mesa de controlo e 

pela chamada das equipas. O NE participou no controlo dos resultados e no 

controlo dos jogos. Para além destas funções, o NE foi, também, responsável 

pela seleção/entrega de medalhas e montagem dos campos, assim como todos 

os professores do grupo. 

De acordo com o relatório da atividade, o torneio decorreu como previsto, 

com um bom ambiente e boa participação por parte de toda a comunidade 

escolar. Viveu-se duas manhãs de muita emoção, onde houve acompanhamento 

musical ao longo do torneio e um grande envolvimento na atividade por todos os 

departamentos curriculares. 

A minha participação no torneio foi positiva. Desempenhei o papel de 

encaminhar os meus alunos no horário da aula para apitar os jogos que estavam 

a decorrer, assim como desempenhar o papel de marcadores de resultados. 

Para além disso, fiquei a controlar os jogos das duplas femininas do 7º ano de 

escolaridade juntamente com uma professora. 

 

“No segundo dia, fiquei com a coordenação do torneio do ensino básico das 

alunas do 7º ano de escolaridade com a ajuda de uma professora. Considero que 

estes momentos trazem uma motivação diferente aos alunos, pois torna os jogos 

mais equilibrados, mais difíceis, acabando os resultados por serem mais 

gratificantes, uma vez que acontece a representação das turmas. “ 

Diário de Bordo nº 29 – Semana 1 a 5 de abril 
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4.2.1.2 Caminhada do Dia do Desporto Escolar e Corta-Mato Escolar 

 

Na Escola de Acolhimento, pela primeira vez, foi celebrado o Dia do 

Desporto Escolar (28 de setembro), para o qual o grupo de EF se reuniu e lançou 

a proposta de realizar uma caminhada aos NE de EF. Realizou-se uma reunião 

com todos os elementos constituintes deste grupo organizador onde a realização 

da proposta foi consensual e além disso foi discutido o prazo limitado que 

teríamos para preparar a caminhada para todos os alunos que ao segundo 

tempo da manhã estivesse na aula de EF.  

Por conseguinte, planeou-se o itinerário da caminhada, escolhendo o local 

mais apropriado para a realização da mesma, ao qual foi eleito um jardim 

próximo da Escola de Acolhimento. No dia do evento, todo o NE estava bastante 

ansioso pelo evento e esperava-se que tudo corresse como planeado, pois esta 

era a primeira atividade que participaríamos enquanto professores. A atividade 

decorreu num clima de festa, onde todos os alunos entoaram músicas, 

praticaram desporto, sendo este o principal objetivo desta atividade. 

O Corta-Mato Escolar organiza-se na escola há bastante tempo e é uma 

atividade que os alunos aguardam desde o início do ano letivo. Inicialmente a 

data programada para a realização desta atividade seria 21 de novembro, mas 

com a aproximação do dia e com as condições meteorológicas desfavoráveis, 

optou-se pela sua realização no dia 16 de janeiro, ou seja, numa quarta-feira na 

parte da manhã. A população alvo desta atividade correspondia a todos os 

alunos 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário que frequentavam a 

escola.  

A PC não estava presente no grupo da organização, sendo que enquanto 

EE apenas atuei no dia da prova. Na totalidade estavam inscritos para esta 

atividade cerca de 460 alunos e além disso, marcaram presença todos os 

professores do grupo de EF. Os alunos encontravam-se subdivididos por 

escalões em função do seu ano de nascimento e por questões de organização 

foram estipulados horários de partida consoante cada escalão. Alguns 

professores encontravam-se espalhados ao longo do percurso, de forma a não 

haver irregularidades na prova. Este percurso estendia-se até ao exterior da 

escola, daí ser necessário uma especial atenção devido às condições de 

segurança. A minha função numa primeira fase passava pela atribuição dos 
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dorsais aos alunos inscritos na prova e numa fase mais avançada, por questões 

de necessidade da prova, controlei uma parte do percurso juntamente com 

outros professores.  

 

“Neste mesmo dia, juntamente com um conjunto de alunos de uma turma do 

10º ano, fiquei responsável pela distribuição dos dorsais a todos os escalões 

masculinos. Após a conclusão desta tarefa, incumbiu-me a função de controlar o 

percurso da prova num setor (…).” 

Diário de Bordo nº 18 – Semana 14 a 18 de janeiro 

 

Os três primeiros classificados de cada escalão e género recebiam um 

bilhete para assistir a um jogo de futebol no Estádio do Dragão. A cedência 

destes bilhetes tornou-se possível devido à diligência de um docente do grupo 

de EF. 

No relatório da atividade, o grupo responsável pela prova considerou que 

a atividade correu como prevista, dominada por um ambiente de participação 

saudável e de boa disposição por parte de toda a comunidade escolar. Em 

contrapartida, destaca-se apenas o retardamento no início da prova, devido ao 

atraso dos meios de apoio. Para a prova, foram eleitos professores para 

realizarem um aquecimento prévio aos atletas, no interior do pavilhão, com o 

objetivo de evitar lesões no decorrer da prova. No final da atividade, realizou-se 

no campo exterior a entrega de prémios. Os alunos foram chamados ao pódio 

individualmente, nos vários escalões, recebendo as medalhas do diretor da 

escola e dos professores de EF. 

Foi mencionado no relatório, que haveria algumas alterações a ponderar-

se para o próximo ano letivo, como o reforço alimentar e a hidratação, tanto para 

os professores como para os alunos que realizam a prova. Apesar do tempo 

bastante húmido, a falta de água foi visível no decorrer da atividade criando 

assim algumas complicações. Embora houvesse aspetos menos positivos, a 

atividade decorreu de uma forma dinâmica e saudável. O trabalho em equipa foi 

visível durante a prova. 
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4.2.1.3 Evento Mega 

 

O evento Mega teve lugar no dia 15 de fevereiro, somente na parte da 

manhã. A atividade encontrava-se dividida em várias secções (km, salto, sprint 

e lançamento) e cada aluno poderia participar em duas das quatros hipóteses, 

exceto no Mega Km. Caso houvesse a participação no Mega Km, a sua 

participação estava restringida a esta prova. Tal como em todas atividades 

organizadas pelo grupo, os participantes foram devidamente organizados por 

escalões de acordo com as suas idades etárias. 

Nesta atividade, a PC não fazia parte do grupo organizador, sendo assim 

a nossa intervenção aconteceu apenas no dia da prova. A lista de tarefas 

colocou-me no Mega Sprint, que se realizou na pista do E1, no campo de futebol 

da escola. Para além disso, todo o NE ajudou na montagem e na desmontagem 

de todo o material, assim com na preparação dos espaços das provas.  

Durante esta atividade, participei maioritariamente na partida do Mega 

Sprint, apitando o início da prova de velocidade. Antes da partida certificava a 

posição dos alunos, na eventualidade destes estarem a pisar a linha, e em 

seguida dava o sinal de partida, partindo um aluno de cada vez.  

Como apenas estive presente na prova de Mega Sprint tornou-se bastante 

difícil ter a perceção de como correu as outras secções da atividade. Os 

professores que lecionavam aula nesse dia inscreviam toda a turma na atividade, 

de modo a que todos participassem na competição. Isto resultou num maior 

número de participantes, apesar de a motivação para a prática não ter estado 

sempre presente. No entanto, considero que deve haver uma melhoria na 

integração dos alunos que estavam em aula ao mesmo tempo da prova. No caso 

da minha turma residente, alguns dos alunos desperdiçaram por completo uma 

aula de 90 minutos para somente correrem uma distância de 40 metros, o que 

equivale a 10 segundos de corrida.  

Sem a colaboração de todos os professores e um bom trabalho de equipa, 

este tipo de eventos não tinham a dinâmica e o êxito desejado e alcançado, uma 

vez decorreu de uma forma agradável e teve uma grande influência por parte 

dos alunos. 
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4.2.1.4 Semana Desportiva 
 

 A principal atividade que a Escola de Acolhimento organiza no 3º Período 

é a Semana Desportiva, tendo este ano coincidido com a Semana da Cor do 

grupo de Artes. Cada dia desta semana é dedicada a uma modalidade desportiva 

e as aulas de EF são substituídas pelas atividades que decorrem nesse dia, de 

modo a que todos os alunos participem. Para além disso, uma vez que coincidiu 

com a semana da cor, em cada dia, a comunidade escolar tinha que trazer uma 

peça de vestuário de acordo com a cor do dia.  

Esta atividade decorreu de 6 a 10 de maio e foi um sucesso na 

comunidade escolar. O primeiro dia da atividade foi dedicado ao Crossfit, o 

segundo dedicado ao Ténis, o terceiro dedicado ao Golfe, o quarto dia dedicado 

aos Desporto de Combate e por fim, o último dia foi dedicado à Dança.  

A organização desta atividade assemelhou-se às restantes, ou seja, o 

grupo de EF foi dividido em subgrupos que ficariam responsáveis por cada um 

dos dias da Semana Desportiva. A PC ficou integrada no grupo responsável por 

organizar o dia da Dança, onde o NE estava incluído. Programou-se no total 

cinco aulas, um estilo diferente para cada horário do dia, ou seja, três aulas no 

período da manhã e duas no período da tarde. A primeira aula foi de Diversos 

Dança com um professor convidado. O segundo tempo da manhã foi dedicado 

à Dança Contemporânea, na qual a minha turma residente participou e contou-

se com mais uma professora convidada. No terceiro tempo da manhã, a aula foi 

lecionada por um professor convidado que trouxe como tema, o Hip Hop. Na 

parte de tarde por motivos profissionais não pude estar presente, no entanto a 

adesão nestas atividades por parte dos alunos foi ótima, principalmente neste 

dia dedicado à dança, pois estavam presentes professores das melhores escolas 

do Norte. A maioria dos alunos gostam de vivenciar experiências novas e 

mostram grande interesse nestas atividades organizadas. Os convidados das 

diversas modalidades foram selecionados conforme o currículo apresentado, 

sendo excelentes profissionais no desempenho das suas modalidades. Para 

além disso, mostraram uma postura adequada e excelente, tendo traduzido 

alegria a todos os momentos do evento, cativando a atenção dos alunos.  
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A realização do dia do Ténis e do Golfe ficou um pouco condicionada 

pelas condições atmosféricas, acabando por serem realizados no interior do 

pavilhão, não possibilitando usufruir da melhor forma das atividades. Ainda 

assim, devido à cooperação entre os professores de EF, foi possível manter a 

qualidade dos eventos e proporcionar experiências enriquecedoras aos alunos, 

de forma a que os objetivos da atividade fossem cumpridos na íntegra. 

 

4.2.1.4 Visita ao Parque Aquático de Amarante 

 
 
O nosso NE decidiu organizar uma visita de estudo com as turmas 

residentes ao Parque Aquático de Amarante, em conjunto com a PC. Esta ideia 

surgiu com o intuito de proporcionar um dia diferente aos alunos e, ao mesmo 

tempo, passar algum tempo extra com eles, uma vez que o ano letivo estava a 

terminar. A PC coordenou todo este processo, ajudando no que teríamos de 

fazer e quais os passos a seguir para que a visita fosse organizada de forma 

correta, de modo a obter a aprovação do diretor da escola. 

Após essa explicação, começamos por preparar todo o processo, com 

vista a apresentar esta atividade nas reuniões de conselho de turma e conselho 

pedagógico. Sendo assim, entramos em contacto com o parque aquático através 

dos conhecimentos que uma das nossas colegas de NE tinha no parque. Em 

seguida, fomos à secretaria da escola para saber mais acerca do orçamento dos 

autocarros, para que pudéssemos fazer uma estimativa de qual seria o preço 

final da visita. Com estas informações tornou-se possível preencher um dos 

documentos necessários, o plano de despesas. Este documento indicava-nos 

detalhadamente todas as despesas da viagem, bem como a contribuição 

monetária que cada aluno para fazer face às despesas relacionadas ao 

autocarro, ingresso no parque. Outro documento necessário preencher para que 

fosse possível apresentar nas reuniões seria o plano da visita de estudo. Este 

documento era o mais importante, uma vez que continha as informações mais 

importantes acerca da visita. Nele estavam contidos, a data e local da visita, hora 

de partida e chegada, os professores responsáveis, professores 

acompanhantes, objetivos da visita, turmas participantes, número de alunos, 

itinerário e a contribuição monetária de cada aluno.  
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Este documento foi apresentado pelo NE na reunião de departamento e 

por cada um na reunião de conselho de turma, com vista à sua aprovação. Para 

além da aprovação, pretendíamos que alguns professores se voluntariassem 

para acompanhar as turmas, uma vez que era necessário um professor por cada 

quinze alunos. Após a aprovação nestas reuniões, faltava-nos a aprovação do 

conselho pedagógico, assim como do diretor da escola.  

Mais tarde, o conselho procedeu à aprovação da visita, e apenas tivemos 

de entregar as autorizações aos alunos e, posteriormente, recolhê-las 

juntamente com o dinheiro. Este passo tornou-se num dos principais problemas, 

uma vez que os alunos se esqueciam constantemente de trazer ou a autorização 

ou o dinheiro, chegando mesmo ao ponto de ser necessário realizar um ultimato 

aos alunos em causa.  

 No dia 12 de junho, o dia planeado para a visita de estudo, ficou 

convencionada pelas 8h30 da manhã que todos os alunos se encontrassem na 

paragem dos autocarros, sendo este o local de partida. Pelas 9h00, seguimos 

viagem até ao parque aquático, e na chegada procuramos um local com sombra 

que servisse de ponto de encontro para o almoço, lanche e regresso à escola. A 

partir daí, os alunos rapidamente se dispersaram e foram aproveitar os 

escorregas que o parque oferecia. Na parte da tarde, após os alunos chamarem-

me constantemente, aproveitei para descontrair um pouco e acompanhar os 

alunos nas diversões, uma vez que aqueles seria dos últimos contactos com os 

mesmos. 

 A atividade correu conforme planeado tendo todos os alunos apresentado 

um comportamento exemplar. No final aproveitamos para tirar uma foto que 

servirá de recordação do momento que passamos juntos.  

 

4.2.2 Desporto Escolar 

 

Para muitos alunos, o Desporto Escolar (DE) torna-se a única forma dos 

alunos experienciar o desporto na sua essência e de forma gratuita na maioria 

das vezes. De acordo com o disposto no Decreto-Lei nº95/1991, o Desporto 

Escolar entende-se como o conjunto das práticas lúdico-desportivas e de 

formação com o objetivo desportivo de complementar o plano curricular e ocupar 

os tempos livres, num regime de liberdade de participação e de escolha, 
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integradas no plano de atividade da escola e coordenadas no âmbito do sistema 

educativo. Para colmatar esta necessidade, a Escola de Acolhimento possui 

cinco diferentes modalidades de DE, tais como o ténis, a natação, o voleibol, a 

orientação e a ginástica. 

Ao longo do EP acompanhei o DE na modalidade de ginástica, tendo sido 

esta a principal razão pela qual passei muitas horas na escola. A PC era 

responsável por esta modalidade, daí o NE ter sido integrado neste grupo. 

Encontravam-se inscritos cerca de 50 alunos, com idades compreendidas entre 

os 5 e os 20 anos de idade. Para além de alunos da Escola de Acolhimento, 

estavam inscritos alunos de outras escolas do concelho. Devido ao excessivo 

número de alunos inscritos, o espaço que tínhamos disponível para os treinos 

tornava-se curto.  

Nos primeiros treinos, percebi de imediato que a configuração do DE 

assumia uns atributos muitos diferentes das aulas de EF, pois os alunos faziam-

no de forma voluntária, o que proporcionava uma dinâmica bem diferente, onde 

havia menos comportamentos inapropriados e fora da tarefa, um menor esforço 

por parte do professor para que houvesse controlo dos alunos e um maior 

empenho por parte de todos.  

Os treinos desta modalidade aconteciam em três períodos diferentes: 

terça-feira das 17h00 às 20h00; quarta-feira das 18h30h às 20h; quinta-feira das 

18h30 às 20h. Enquanto EE participei em todas as aulas do horário de quarta-

feira e quinta feira, para além das competições ao sábado de manhã.  

Considero esta participação no DE como uma mais-valia, na medida que 

lidei com maior proximidade uma dimensão diferente do desporto no ensino, 

nomeadamente a modalidade individual de ginástica, de grande complexidade, 

assim como proporcionou uma maior aprendizagem de técnicas e realização de 

situações de segurança, tal como a ajudas consoante o momento. 

É pertinente salientar que a participação no DE não ocorreu de forma 

periférica, não me limitando a assistir aos treinos ou mesmo restringindo a um 

simples acompanhamento, na medida em que ficou a nosso encargo algumas 

tarefas de extrema relevância para o grupo, tais como atualizar as fichas de 

presenças e controlar a assiduidade, assim como acompanhar os alunos às 

competições. No entanto, quanto ao acompanhamento dos alunos às 
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competições tive a infelicidade de não puder acompanhá-los por motivos 

profissionais. 

Tive o privilégio de trabalhar de perto com o trio masculino, tendo ficado 

decidido no início do ano, que seria o responsável por construir com eles a 

coreografia para as provas deste ano letivo. Considero que este foi sem dúvida 

um dos maiores desafios que enfrentei neste EP, uma vez que tinha que 

respeitar todas as regras e regulamentos para a construção do esquema de 

forma a obter o melhor resultado possível. Foi difícil saber o que fazer, mas foi 

um orgulho imenso quando os vi realizar o esquema na prova pela primeira vez, 

tendo ainda ficado mais feliz quando estes conseguiram o apuramento para o 

campeonato regional. Sem dúvida que a PC depositou em nós uma confiança 

ao atribuir-nos esta responsabilidade. Esta envolvência no DE contribuiu, em 

grande parte, para a configuração da minha identidade profissional. 

Ao longo dos treinos fui ganhando confiança com quase todos os alunos, 

tanto eu como os outros elementos do NE, tendo mantido uma boa relação com 

todos os elementos do grupo. A distância professor-aluno por vezes nem existia, 

denoto que adotei uma atitude bem diferente do que utilizava com a minha turma. 

Por vezes, realizavam-se brincadeiras com todos, mas o respeito estava sempre 

presente. Penso que este tipo de atitude seja previsível, uma vez que há um 

caracter mais informal e os alunos não são alvo de avaliação, o que torna o 

ambiente mais favorável.  

No decorrer do ano realizou-se na nossa escola cerca de 3 competições. 

Nestas provas foram muitas as horas de trabalho para montar o praticável e 

preparar tudo para receber os alunos que vinham competir. Na sexta-feira 

anterior à competição destinava-se a esta atividade, e em seguida havia o treino 

por parte do grupo.  

O empenho de todos os elementos foi notável e superador de todas as 

expetativas possíveis. O DE contribuiu em muito para a minha evolução 

enquanto docente, desde o trabalho desenvolvido em equipa até à união entre 

os elementos demonstrou que o DE seria muito mais do que uma atividade 

extracurricular. O meu conhecimento em torno da ginástica era bastante 

reduzido e, agora, sinto-me capaz, motivado, para ir além do básico com 

eficiência, embora fosse cansativo ou até muitas das vezes difícil pela sua 
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complexidade e exigência. Apesar das adversidades, que sempre foram 

ultrapassadas de forma positiva, fez com que leve cada um dos alunos/atletas 

no meu coração. 

 

4.2.3 Direção de Turma 
 

 O diretor de turma (DT) mantém uma boa relação com os alunos, mas 

também com os encarregados de educação e os professores que lecionam à 

turma. Sendo assim, este necessita de reunir um vasto conhecimento acerca dos 

alunos, assim como conseguir corresponder aos problemas que vão aparecendo 

ao longo do ano, solucionando-os com eficácia.  

De acordo com Marques (2001), as funções do diretor de turma vão mais 

além do simples facto de comunicar e gerir faltas. O papel deste tem especial 

relevo no desenvolvimento psicológico do aluno, promover o conhecimento e a 

aceitação das normas, valores e atitudes que devem incutidos em cada aluno. 

Para além disso intervém na construção do projeto curricular de turma e no 

envolvimento parental na escola. No que diz respeito à gestão curricular, 

proporciona o diálogo e interação entre os docentes que lecionam a turma, 

procurando articular os processos de desenvolvimento curricular de cada 

professor (Roldão, 1995). 

 Ao longo do ano letivo, tive o privilégio de acompanhar a direção de turma 

da turma da PC, com o intuito de compreender e familiarizar-me com o contexto 

da direção de turma. Pretendia-se adquirir competências nesta vertente, uma 

vez que, também, era uma das funções do EP. Ao longo deste EP acompanhei 

uma turma do 12º ano de escolaridade, estando presente em todas as reuniões 

do conselho de turma, assim como com os encarregados de educação. Esta 

turma apresentava no início do ano letivo problemas relacionados com a 

assiduidade e a nível comportamental. Perante esta realidade, não fazia ideia 

como estes problemas iriam ser resolvidos, e através da PC, consegui perceber 

qual a melhor forma de os resolver.  

Nesta tarefa acompanhei a PC na elaboração dos dossiers de turma, onde  

arquivava todos os documentos relacionados com o cargo de DT; as atas de 

todas as reuniões do conselho de turma; os critérios de avaliação das disciplinas; 
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as fichas de presença das reuniões com os professores; as fichas de presença 

das reuniões com os Encarregados de Educação; o registo biográfico de cada 

aluno, justificações de faltas assim como todas informações acerca dos alunos. 

É de extrema importância o papel dos diretores de turma, sendo estes os 

transmissores dos Encarregados de Educação, ou seja, de fornecer o FB sobre 

o rendimento escolar dos seus educandos e as relações que este estabelece na 

escola. Sendo assim, no horário da PC estava determinado um horário de 

atendimento para resolver estes assuntos, que era às quartas-feiras das 10h10 

às 10h55.  

Tendo em conta estas responsabilidade e funções, cheguei à conclusão 

que ter este papel requer muito trabalho e dedicação. No entanto, esta 

experiência permitiu-me reconhecer as características que um bom profissional 

deve ter para que possa corresponder de forma correta às exigências que este 

disposto coloca, que no meu entender baseia-se numa boa capacidade de 

comunicação, com grande responsabilidade e uma boa de gestão de relações 

humanas. Posto isto, este envolvimento levou a que me sentisse mais integrado 

na comunidade escolar, sendo sem dúvida uma aprendizagem determinante 

para o meu futuro enquanto docente.   

 

4.2.3.1 Conselhos de Turma 

 

No conselho de turma da turma residente estavam reunidos os diferentes 

professores da turma. Este conselho era constituído pelos professores das 

diferentes disciplinas da turma, estando presente a docente de EF, Inglês, 

Português, que era Diretora de Turma, Filosofia, Geografia, História, e 

Matemática aplicada às Ciências Sociais.  

As reuniões ao qual participei no conselho de turma permitiu-me entender 

as questões relacionadas com a avaliação e a forma como este processo é 

estruturado. No conselho de turma discute-se decisões importantes e realiza-se 

diálogos em relação a estratégias a tomar, com vista à melhoria do rendimento 

dos alunos. Em alguns momentos, também funcionavam como alguns 

momentos de descontração, fazendo-se sentir um bom ambiente entre 

professores. Contudo, há uma preocupação por parte de todos os professores 

para que os alunos saíssem beneficiados na atribuição das notas, ao qual 
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sempre que uma nota fosse lançada a votação, a maioria dos professores votava 

em prol do aluno.  

A classificação dos professores nesta reunião constitui-se apenas numa 

proposta, pois torna-se função do conselho de turma alterar qualquer 

classificação desde que seja justificada. Na maioria das reuniões, a ordem de 

trabalhos era sempre respeitada, sendo muito semelhante ao longo do ano. 

Iniciávamos a reunião discutindo a avaliação dos alunos, posteriormente 

analisava-se o comportamento e aproveitamento da turma e por fim 

terminávamos esta reunião com o preenchimento da ficha de caracterização da 

turma. 
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5. PERCEÇÃO DOS ÍNDICES MOTIVACIONAIS DOS 

ALUNOS NUMA UNIDADE DIDÁTICA DE GINÁSTICA 

ACROBÁTICA COM A UTILIZAÇÃO DE UM MODELO 

DE ENSINO CENTRADO NO PROFESSOR E UM 

MODELO DE ENSINO CENTRADO NO ALUNO  
 

Resumo 
 
 O presente estudo tem como objetivo apurar a perceção dos índices 

motivacionais dos alunos numa Unidade Didática de Ginástica Acrobática, com 

a utilização de um modelo de ensino centrado no professor e um modelo de 

ensino centrado no aluno. No total, contribuíram para a realização do estudo 27 

alunos, sendo 21 do gênero feminino e 6 do gênero masculino. Nas primeiras 

quatro aulas da unidade didática, as aulas foram lecionadas recorrendo ao 

modelo de ensino centrado no professor, ou seja, em Modelo de Instrução Direta 

(MID). Nas restantes 6 aulas foi utilizado o modelo de ensino centrado no aluno 

(Modelo de Educação Desportiva – MED). No final da aplicação de cada modelo, 

foi solicitado aos alunos o preenchimento de um questionário. Por conseguinte, 

procedi à análise dos resultados obtidos, onde foi possível perceber que o índice 

motivacional dos alunos se manteve constante aquando da utilização dos dois 

modelos de ensino.  

 

PALAVRAS-CHAVE: MODELOS DE ENSINO; MOTIVAÇÃO; GINÁSTICA 

ACROBÁTICA; EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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Abstrat 
 

This study aims to determine the perception of students' motivational 

indices in an Acrobatic Gymnastics Teaching Unit, using a teacher-centered 

teaching model and a student-centered teaching model. In total, 27 students 

contributed to the study, being 21 female and 6 male. In the first four classes of 

the didactic unit, the classes were taught using the teacher-centered teaching 

model, ie, Direct Instruction Model (MID). In the remaining 6 classes, the student-

centered teaching model (Sports Education Model - MED) was used. At the end 

of each model application, students were asked to complete a questionnaire. 

Therefore, I proceeded to the analysis of the obtained results, where it was 

possible to realize that the motivational index of the students remained constant 

when using the two teaching models. 

KEYWORDS:  SPORTS EDUCATION MODEL; MOTIVATION; ACROBATIC 

GYMNASTICS; PHYSICAL EDUCATION 
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5.1 Introdução 
 

A modalidade de Ginástica é vista, nas escolas, como sendo uma matéria 

de difícil aprendizagem e que requer uma exposição diferente das restantes 

modalidades. Aliás, segundo o estudo de Lopes et al. (2018) a maioria dos 

alunos apresentam um baixo nível de equilíbrio e flexibilidade, o que compromete 

a performance nesta modalidade, levando, assim a que haja uma desmotivação 

para a sua prática nas escolas. Confrontado com esta realidade no EP, fiquei 

assim com a curiosidade de perceber se o modo como as aulas são lecionadas 

influência os índices motivacionais dos alunos, e assim, devido a esta informação 

ser possível melhorar o processo de ensino-aprendizagem para outras Unidades 

Didáticas. 

Para que haja uma contextualização do estudo realizado, há uma 

abordagem ao enquadramento teórico, onde se pretende apresentar as 

diferenças entre os modelos de ensino centrados no professor e centrados no 

aluno. A abordagem centrada no professor, confere-lhe a tomada de decisão de 

praticamente todo o processo de ensino-aprendizagem, tendo como vantagem 

o ensino de conteúdos mais simples, para uma abordagem progressiva 

pedagógica. Por outro lado, uma abordagem centrada no aluno surge na 

possibilidade dos alunos tomarem as suas iniciativas nas atividades que 

participam, assumindo, assim, um papel de construtor ativo da sua 

aprendizagem, concedendo-lhes autonomia, responsabilidade e compromisso. 

Assume-se como um dos objetivos do estudo, analisar aspetos como a 

Competência, Autonomia e Relacionamento, nas diversas fases do estudo.  

Em seguida, apresenta-se o motivo da realização deste estudo, assim 

como os consequentes objetivos a que este se propõe a responder. 

Posteriormente, explica-se toda a metodologia colocada em prática, 

nomeadamente, quem são os participantes do estudo e como a recolha de dados 

foi feita. A apresentação dos resultados é exibida para cada uma das variáveis 

pertencentes ao questionário realizado, apresentando as diferenças 

estatisticamente significativas quando comparadas com o modelo de ensino 

centrado no professor com o modelo de ensino centrado no aluno. A discussão 

de resultados pretende responder aos objetivos específicos definidos pelo 
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estudo, fazendo assim uma comparação com o conhecimento já existente na 

literatura. Por fim, surgem as conclusões finais do estudo.  

 
5.2 Enquadramento Teórico 
 

5.2.1 Motivação 
 

Quando falamos em motivação, falamos numa construção teórica que é 

usada para explicar o início, a direção, a intensidade e a persistência de um 

determinado comportamento (Vallerand & Thil, 1993). Na Educação Física, a 

motivação tem um caráter diferente e de acordo com Murray (1983) cit. por 

Marante (2008), uma variação da motivação poderá torna-se um fator que 

interfere com os diferentes níveis de desempenho e de envolvimento dos alunos 

na sala de aula. Como base, para este estudo teórico, será utilizada a teoria da 

autodeterminação, pois funciona como base e assume-se como um dos 

enquadramentos aos estudos da motivação em vários domínios, dos quais a EF. 

Deci e Ryan (1985) com a construção da teoria da autodeterminação, 

estabelece que os comportamentos motivacionais podem se posicionar num 

continnum que se posiciona entre o nível baixo (amotivação) e níveis de 

motivação altos (Motivação extrínseca e intrínseca). De acordo com este autor, 

a motivação intrínseca encontra-se relacionada com as necessidades de 

autonomia, competência e relacionamento social, tendo como base a integridade 

social e psicológica. Neste caso, a participação na atividade ocorre de forma 

voluntária, não havendo a presença de recompensas extrínsecas, como dinheiro 

ou prémios (Deci & Ryan, 1985). Pode-se afirmar, que este tipo de 

comportamento ocorre devido à satisfação e ao prazer do indivíduo em participar 

na tarefa. Este tipo de motivação considera-se como a forma mais 

autodeterminada e, ao nível da Educação Física, associa-se à disposição dos 

alunos em participar voluntariamente nas aulas sem que haja recompensas.  

Em relação à motivação extrínseca, define-se como um comportamento 

que leva o indivíduo a participar em uma atividade procurando receber em troca 

uma recompensa. De acordo com este autor, esta situação torna-se evidente 

quando a atividade é realizada por pessoas que se interessam pelos resultados, 

mais do que a atividade em si. Segundo Biddle et. al. (2001), quando se retira 
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este fator à atividade, então o interesse sobre essa diminui, ou seja, há um 

decréscimo da motivação. Assim conseguimos perceber que o envolvimento na 

atividade acontece com vista a um fim, e não há presença de interesse 

intrínseco. 

A motivação consiste num conjunto composto por diversos 

comportamentos. Tendo em conta isto, há, assim, diferentes tipos de regulação 

da motivação: integrada, identificada, introjetada e externa. Deci e Ryan (1985) 

reforçam a ideia de que apesar de se tratar de uma forma integrada e 

autodeterminada, refere-se ainda a um comportamento motivado 

extrinsecamente, visto que as atividades são feitas com o objetivo de concretizar 

os seus objetivos. 

A regulação identificada é menos autodeterminada do que a motivação 

extrínseca, e pode ser comprovada quando um comportamento é motivado pelos 

benefícios que uma atividade pode proporcionar ao indivíduo, considerando a 

possibilidade de não ser considerada agradável ou interessante para o indivíduo, 

como por exemplo a participação em atividades físicas na qual se procura uma 

melhoria da condição física, a prevenção de doenças assim como a estética, 

entre outros. Nesses casos, o envolvimento com a atividade se dá pelo dever, e 

não pelo querer participar. 

A autodeterminação não é apurada na regulação introjetada, porque, de 

acordo com Pelletier et al. (1995), esse estilo regulatório envolve um processo 

que circunscreve a dúvida entre o realizar ou não determinada tarefa, podendo 

resultar muitas das vezes em comportamentos advindos de pressões internas, 

como a culpa e a ansiedade. Como exemplo, um indivíduo que se poderá sentir 

culpado por não estudar para o exame porque sabe que o resultado pode ser 

negativo e a nota baixa pode ser entendida como um castigo pelo facto de não 

ter se empenhado. Assim, esse controlo externo torna-se um impulso para o 

envolvimento com a atividade.  

Por fim, a desmotivação, e de acordo com Deci e Ryan (1985), representa 

a ausência de uma motivação. Para os autores, a desmotivação é menos do que 

a falta de necessidade de satisfação e os comportamentos não são regulados 

por um controlo intencional do indivíduo. Desta forma, um aluno que esteja 
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desmotivado não tem predisposição de participar nas aulas de EF, o que pode 

resultar em uma baixa participação ou numa participação apenas por obrigação. 

 

5.2.2. Modelos de Ensino 
 

 Os modelos de ensino fundamentam-se em teorias da aprendizagem e do 

ensino, fazendo parte do planeamento, da implementação e da avaliação de todo 

o processo (Metzler, 2000). Estes são aplicados no decorrer de uma unidade 

didática, ajudando o professor nas tomadas de decisões que orientam os seus 

alunos para a aprendizagem. Posto isto, fornecem uma visão global do processo 

de ensino-aprendizagem e são vistos como abordagens coerentes para ensinar, 

descrevendo os comportamentos-padrões que o professor e o aluno devem 

adotar de forma a que se obtenham aprendizagens significativas (Mesquita & 

Graça, 2009). 

A maioria dos professores utiliza como método de ensino, modelos de 

abordagem centrado no professor, onde assume-se que o aluno reproduza o que 

o professor pretende, não possibilitando aos alunos pensarem de forma 

autónoma, tornando as respostas motoras prescrições. A maioria dos 

professores que utilizam este método, acreditam que devido ao facto do 

professor saber como devem ser executadas estas habilidades, torna-se como 

seu dever ajudar os alunos a executá-las de forma correta, imitando-o. Para além 

disto, defendem que estes estilos se tornam mais eficazes quando o tempo de 

ensino é limitado, ou a Unidade Didática é curta. 

 No decorrer dos anos, esta abordagem de ensino foi declinando, pois, o 

sistema educacional exigia a formação de alunos mais autónomos e proativos, 

criando espaço para abordagens mais centradas nos alunos (Mesquita, 2012). 

Com a utilização desta perspetiva, enfatiza-se e valoriza-se os processos 

cognitivos, da tomada de decisão e da compreensão das situações, que levam 

ao desenvolvimento pessoal, social e desportivo (Mesquita, 2012).  

O professor desempenha como função, o de facilitador da aprendizagem, 

procurando que os alunos se orientem para a descoberta das soluções, evitando 

a prescrição e privilegiando o questionamento (Mesquita, 2012). Esta autora 

considera que a aprendizagem é mais que a simples reprodução de habilidades 
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de forma correta, e para que haja uma verdadeira aprendizagem, os alunos 

necessitam de experimentação, a resolução de situações e a autodescoberta 

através das interações que os alunos estabelecem com outros mais capazes (i.e 

professores e capitães). 

 Após a análise da investigação relacionado com a motivação nas aulas 

de Educação Física, verificou-se que não existe estudos realizados com 

Estudantes-Estagiários, nem estudos onde a modalidade utilizada para estudar 

estas variantes seja a Ginástica Acrobática. Além disso, não se verificam estudos 

em que os níveis de escolaridade utilizados seja o 10º ano. Assim sendo, o 

presente estudo procurar corresponder a estas exigências, dando resposta a 

isto. 

  

5.3 Objetivos do Estudo 
 

 O objetivo deste estudo surge da curiosidade da Professora Cooperante 

e do Estudante Estagiário em relação à visão negativa que os alunos possuíam 

da modalidade de ginástica. Foi, então, intenção deste estudo, perceber se o 

modelo de ensino utilizado nas aulas poderia interferir com a perspetiva dos 

alunos em relação às aprendizagens e à sua motivação para a prática desta.  

O objetivo deste estudo passou por explorar as metas sociais dos 

estudantes de Educação Física do 10º ano, após serem submetidos a dois 

modelos de ensino com centralizações diferentes e explorar, também, as 

relações sociais, assim como as perceções de satisfação em relação à 

participação na UD de Ginástica Acrobática.  

Em suma, o principal objetivo deste estudo centraliza-se na compreensão 

da perceção dos alunos sobre o recurso a abordagens centradas no professor e 

ou no aluno numa UD de Ginástica Acrobática e de que forma estas podem 

influenciar os seus índices motivacionais para a prática desta modalidade no 

contexto das aulas de EF. 
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5.4 Metodologia 
 

5.4.1 Participantes 
 

Neste estudo participaram 27 alunos (21 do gênero feminino e 6 do gênero 

masculino) com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos, a frequentar o 

10º ano de escolaridade no ano letivo de 2018/2019. O professor a lecionar não 

detinha muita experiência na lecionação, uma vez que era estudante-estagiário, 

sendo acompanhado ao longo das aulas por uma Professora com bastante 

experiência, denominada por Professora-Cooperante. Para esta investigação, o 

diretor da escola teve que aprovar o protocolo de pesquisa, assim como os 

alunos. 

A confidencialidade e o sigilo de todos os participantes no estudo em 

questão foram salvaguardados, sendo os participantes identificados através de 

códigos nos resultados. Todos os alunos intervieram nas aulas da modalidade 

em questão, participaram ativamente em todas elas. 

 

5.4.2 Programa Implementado:  Unidade Didática de Ginástica 

Acrobática 
 

A unidade de Ginástica Acrobática compreendeu um total de 10 aulas, 

sendo subdivida em duas partes conforme do modelo de ensino utilizado. A 

primeira aula desta Unidade Didática teve como propósito a explicação de todos 

os processos inerentes ao desenvolvimento das aulas seguintes, assim como a 

explicação de todo o processo que os alunos iriam estar sujeitos ao longo da 

investigação.   

Durante as primeiras 4 aulas desta Unidade Didática, procedeu-se à 

introdução e exercitação dos conteúdos do Rolamento, Voltas, Posição de 

Flexibilidade e Equilíbrio e Saltos. Para esta fase da Unidade Didática recorreu-

se a algumas abordagens do modelo centrado no professor, tendo sido utilizadas 

algumas diretrizes correspondes ao modelo de instrução direta.  

A segunda fase desta unidade, que correspondia um total de 6 aulas, 

apesar da literatura (Siedentop, Hastie, & Van der Mars, 2011) referirem o valor 
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de referência de 20 aulas para a aplicação do modelo de educação desportiva. 

Destas 6 aulas, a última destinava-se à avaliação sumativa. 

Para este período, recorreu-se à utilização de algumas abordagens do 

modelo centrado no aluno, mais precisamente do modelo de educação 

desportiva. A primeira aula desta parte da unidade, distribuiu-se os alunos pelas 

diferentes equipas. Atendendo à idade dos participantes, a função dos alunos na 

UD foi de alunos-capitão. Para além disso, teve-se em atenção, nesta tarefa de 

atribuição de funções, à distribuição proporcional dos géneros e estatutos dos 

alunos, de forma a prevenir o desequilíbrio de poderes, de forma que se retrata 

em estudos como de Hastie (1998). 

 

Conteúdo da unidade de Ginástica Acrobática 

1 

Introdução à unidade: Explicação de todo o processo de investigação. 
Introdução e Exercitação dos Conteúdos: Rolamentos, Saltos, Posição de Equilíbrio, Posição Base e 
Voltas. 
 

2 
Professor dirige a aula: Situações pedagógicas para cada um dos conteúdos. 
Aquecimento realizado pelo Professor. 
 

3-4 
Aquecimento realizado pelo Professor. 
Professor dirige a aula: Exercitação dos conteúdos e questionamento. 
 

5-7 

Alunos-Capitães realizam o aquecimento. 
Alunos realizam as coreografias de grupo, em espaço reduzido, recorrendo aos manuais apresentados 
pelo Professor. 
 

8-9 
Alunos-Capitães realizam o aquecimento. 
Alunos exercitam as coreografias de grupo, no praticável completo, adaptando as dimensões do espaço. 
 

10 

Alunos-Capitães realizam o aquecimento. 
Alunos-Capitães preenchem as Cartas de Competição e certificam-se da validade das mesmas. 
Apresentação das coreografias aos restantes colegas da turma. 
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Durante as primeiras 4 aulas desta UD, procedeu-se à introdução dos 

conteúdos como Rolamentos, Voltas, Posição de Flexibilidade e Equilíbrio e 

Saltos. Para esta primeira abordagem, escolhi o modelo centrado no Professor, 

uma vez que os alunos já eram conhecedores deste tipo de modelo de ensino. 

Para além disso, houve a necessidade de realizar uma decomposição destes 

conteúdos, de forma a existir uma progressão acompanhada pela demonstração 

e pelo feedback nesta primeira fase. 

Nas restantes aulas, onde a última se destinou à avaliação sumativa e 

consequente apresentação das coreografias, foi fornecido o espaço e liberdade 

aos alunos para construírem as suas coreografias de grupo. Estas aulas foram 

orientadas segundo o modelo de ensino centrado no aluno, ou seja, em MED. A 

escolha deste modelo justifica-se pela necessidade de atribuir um papel mais 

ativo ao aluno no seu processo da ensino-aprendizagem, e pelo recurso ao 

trabalho em grupo. Em todas estas aulas, os alunos trabalharam em grupo para 

a construção das coreografias, onde lhes foi atribuído um papel mais ativo na 

sua própria aprendizagem. Foi-lhes, assim, concedido o poder de decisão do 

processo, de modo a que se preparassem para o momento de apresentação final 

que correspondia com a avaliação sumativa.  

 

5.4.3 Recolha de Dados 
 

 A recolha de dados foi feita através da aplicação de um questionário, que 

se encontra no anexo 2 em três momentos distintos. O primeiro momento de 

aplicação aconteceu em outubro e serviu como pré-teste para todo o processo 

de investigação. O segundo momento, ocorreu após a aplicação do modelo 

centrado no professor e o terceiro após a aplicação do modelo centrado no aluno. 

O questionário foi aplicado no contexto de aula, nos últimos 10 minutos do final 

da aplicação dos respetivos modelos de ensino. O questionário aplicado foi o 

“Questionário acerca da Motivação nas aulas de Educação Física” utilizado por 

Wallhead et al. (2014). O questionário referido está subdivido em 5 categorias, 

sendo: a “Competência, Autonomia e Relacionamento” adaptado de IMI, 

McAuley, Duncan e Tammen (1989) e Ntoumanis (2005); a “Motivação” 

adaptado de Goudas, Biddle e Fox (1994) e Goudas et al. (1994); a “Satisfação 
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e Esforço” adaptado de IMI, McAuley, Duncan e Tammen (1989); a categoria 

“Metas de Apredizagem” adaptado de Wang et al. (2007); e, por fim, as “Metas 

Sociais” adaptado de Allen (2005). Correspondiam no total do questionário, 75 

questões, em que as respostas eram dadas através de uma escola de likert (1 a 

7), em que 1 era considerado “Nada Verdadeiro” e o 7 “Bastante Verdadeiro”. 

 

5.5 Análise de Dados 
 

A análise de dados foi realizada através das médias das respostas dos 

alunos no questionário “Questionário acerca da Motivação nas aulas de 

Educação Física”. A aplicação do questionário ocorreu em três momentos 

distintos. Para a análise dos dados do questionário, utilizou-se o Excel, onde se 

realizou a médias das respostas, o que levou a obtenção dos resultados.   

 

5.6 Apresentação e Discussão dos Resultados 
 

 No que diz respeito às variáveis “Competência”, “Autonomia” e 

“Relacionamento” pode-se contestar que não houve grandes variações, ao nível 

das médias entre os dois modelos de ensino utilizados, isto é, entre o MID e o 

MED. 

Competência, Autonomia e Relacionamento 

 
 

Número Pré-teste Pós-Teste MID 
Pós-Teste 

MED 

Competência 27 4,03 (1,02) 4,02 (1,20) 4,26 (0,95) 

Autonomia 27 3,79 (1,08) 4 (1,11) 4,09 (0,80) 

Relacionamento 27 4,84 (0,42) 4,4 (0,97) 4,36 (0,60) 
 

Quadro 1 - Estatística descritiva das variáveis “Competência”, “Autonomia” e “Relacionamento” 
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Motivação 

 

No que diz respeito às variáveis “Competência”, “Autonomia” e 

“Relacionamento” pode-se contestar que não houve grandes variações, ao nível 

das médias entre os dois modelos de ensino utilizados, isto é, entre o MID e o 

MED. 

 
Número Pré-teste Pós-MID Pós-MED 

Motivação Intrínseca 27 5,06 (1,72) 5,32 (1,36) 5,33 (1,4) 

Motivação Externa 27 4,40 (1,4) 4,42 (1,22) 4,02 (1,58) 

Motivação Introjetada 27 5,51 (1,44) 5,43 (1,29) 5,54 (1,49) 

Motivação Identificada 27 4,59 (1,13) 4,26 (1,11) 4,2 (1,32) 

Amotivação 27 1,93 (1,27) 1,97 (1,14) 2,32 (1,61) 
 

Quadro 2 - Estatística descritiva das variáveis da “Motivação” 

 

Satisfação e Esforço 

 

No que diz respeito às variáveis “Competência”, “Autonomia” e 

“Relacionamento” pode-se contestar que não houve grandes variações, ao nível 

das médias entre os dois modelos de ensino utilizados, isto é, entre o MID e o 

MED. 

 

 
Número Pré-Teste Pós- MID Pós- MED 

Satisfação 27 4,76 (1,98) 5,22 (1,78) 5,07 (1,9) 

Esforço 27 4,69 (1,01) 4,63 (1,01) 4,65 (1,17) 
 

Quadro 3 - Estatística descritiva das variáveis do “Satisfação e Esforço” 

 

Metas de Aprendizagem 

 

No que diz respeito às variáveis “Competência”, “Autonomia” e 

“Relacionamento” pode-se contestar que não houve grandes variações, ao nível 
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das médias entre os dois modelos de ensino utilizados, isto é, entre o MID e o 

MED. 

 

 
Número Pré-Teste Pós-MID Pós-MED 

Abordagem do Domínio 27 5,45 (1,48) 5,39 (1,36) 5,47 (1,43) 

Evitar o Domínio 27 4,56 (1,80) 4,16 (1,33) 3,75 (1,67) 

Abordagem da 
Performance 

27 
3,51 (1,85) 3,07 (1,69) 2,93 (1,71) 

Evitar o Desempenho 27 4,48 (1,02) 3,56 (1,15) 3,19 (1,07) 
  

Quadro 4 - Estatística descritiva das variáveis das “Metas de Aprendizagem” 

 

Social Goals 

 

No que diz respeito às variáveis “Competência”, “Autonomia” e 

“Relacionamento” pode-se contestar que não houve grandes variações, ao nível 

das médias entre os dois modelos de ensino utilizados, isto é, entre o MID e o 

MED. 

 
Número Pré-Teste Pós-MID Pós-MED 

Afiliação Social 27 4,38 (1,60) 4,36 (1,57) 4,01 (1,65) 

Social Status 27 2,46 (1,08) 2,22 (1,3) 2,25 (1,05) 

Reconhecimento Social 27 4,92 (1,60) 4,96 (1,67) 4,72 (1,69) 
 

Quadro 5 - Estatística descritiva das variáveis dos Social Goals 

 
 Após a análise de todos os dados obtidos tornou-se possível compreender 

que não houve diferenças significativas entre os modelos de ensino utilizados. 

Ou seja, denota-se que a média da motivação não sofreu oscilações, quando 

utilizada uma abordagem centrada no professor e uma abordagem centrada no 

aluno. No enquadramento teórico, apesar de se distinguir o modelo centrado no 

professor do modelo centrado no aluno pelo facto de este desenvolver mais 

autonomia, competência e relacionamento, estes aspetos foram pouco evidentes 

neste processo. Talvez, os fatores que tenham contribuído para o desfecho, 

estejam relacionados com o número de aulas disponíveis para lecionação serem 
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reduzidos, pois não se aproxima do valor de referência apresentado por 

Siedentop, Hastie e Van der Mars (2011) para a implementação do Modelo de 

Educação Desportiva. Por esta mesma razão, o Modelo de Instrução Direta e o 

Modelo de Educação Desportiva não foram aplicados na sua totalidade, ou seja, 

apenas foram utilizadas algumas abordagens de cada modelo. No caso do 

estudo de Wallhead et al. (2013) verificaram-se resultados positivos 

relativamente à motivação, em contrapartida ao que se conferiu neste presente 

estudo. Devido ao facto de não existirem estudos relacionados com a motivação 

na modalidade de Ginástica, não permite que haja uma comparação. Para além 

disso, este estudo nunca foi aplicado por estudantes-estagiários.  

 
5.7 Conclusão 
 

 Este estudo procurava responder e apurar a influência na motivação dos 

alunos com o uso de um modelo de ensino centrado no professor e um modelo 

de ensino centrado nos alunos nas aulas de EF. Sendo assim, após a recolha 

de dados, torna-se possível afirmar que não se observaram diferentes 

estatísticas significativas em relação ao nível de motivação dos alunos na 

modalidade de Ginástica Acrobática. 

 Com a aplicação deste estudo tornou-se possível a experimentação de 

diferentes abordagens de ensino, como também as encarar de maneira 

diferente. Entendi que ao utilizar o modelo centrado no professor torna-se 

vantajoso, uma vez que permite um maior controlo da turma e facilidade no 

ensino dos conteúdos mais simples, como os elementos de ligação das 

coreografias. Para além disso, este estudo elucidou-me sobre a opinião que tinha 

que os níveis de motivação no modelo centrado no aluno seriam superiores, 

dado que que parecia evidente devido ao clima vivido na sala de aula.  

 Para práticas futuras, ao desempenhar as minhas funções enquanto 

docente, utilizarei estas abordagens, tal como utilizei nesta UD, uma vez que na 

fase mais inicial, utilizarei o MID, pois permite-me controlar melhor a turma e 

instruir os alunos de forma mais eficaz. Com o avançar da UD, progressivamente 

utilizarei a abordagem centrada no aluno, visto que a responsabilidade, 

autonomia e relacionamento vai recaindo sobre os alunos e permite melhor estes 

aspetos que considero relevantes para a vida futura.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 
 

Esta experiência, com caráter maioritariamente prático, complementou a 

formação teórica e técnica que detive no ensino secundário e no ensino superior 

e que de agora em diante será a base para o meu percurso profissional enquanto 

docente. Este ano carateriza-se principalmente pelo crescimento pessoal e 

profissional. Por outro lado, foi um ano trabalhoso, cansativo, contudo foi o ano 

que me deu mais gozo em trabalhar, tanto em prol dos alunos como para o meu 

crescimento. 

No início do ano letivo, tinha em mente que não estava preparado para 

agarrar este desafio, era uma incógnita qual a postura que iria adaptar enquanto 

EE e duvidei muitas vezes se seria capaz de chegar ao fim desta etapa. Durante 

este percurso surgiram momentos de fraqueza, outros de muito cansaço, até 

aqueles em que ponderei muito se teria capacidade de enfrentar este desafio até 

ao fim. No entanto, prevaleceu o pensamento que este seria o meu caminho, e 

tomei as rédeas e caminhei até ao fim e no fim, sei que tudo compensou e voltaria 

a repetir tudo de novo. Com o avistar do final, considero que ser professor vai 

mais além do que a lecionação e a transmissão de conhecimentos. Há muito 

trabalho e uma envolvência com a comunidade escolar muito grande, existem 

incontáveis horas de trabalho em contexto extraescola. Vivi este ano da minha 

vida como sendo um professor de verdade…  

Desde que fui aluno, muita coisa mudou na comunidade escolar, houve 

uma grande evolução dos materiais, dos ensinos, das aprendizagens e, 

principalmente, da motivação e predisposição dos alunos nas atividades da sala 

de aula. Tive que me adaptar a tudo isto, foi necessário adotar uma postura 

inovadora e atual no ensino, recorrendo diversas vezes a novos modelos de 

ensino, como o MED, onde pude experienciar novas vantagens e novos 

benefícios, que suscitaram experiências novas aos alunos, para que tivessem 

um maior interesse e uma maior motivação nas minhas aulas. 

No geral, faço um balanço bastante positivo acerca deste ano, dado que 

confirmei o meu gosto pela educação e a esperança que continuarei a gostar 

daqui para a frente, apesar de ter consciência de que lecionar será uma tarefa 

muito difícil. No entanto, não tenciono desistir de ensinar. 
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Em jeito de conclusão, o NE teve uma significativa importância neste 

processo, uma vez que, cientemente, foi um grande auxílio no desenvolvimento 

profissional, principalmente com a partilha de experiências. Foi através desta 

interação caraterizada essencialmente pelo diálogo, partilha de conhecimentos, 

frustrações e preocupações, que pude compreender quais as vantagens do 

trabalho em equipa. Esta caminhada apenas se tornou possível com a presença 

das minhas colegas, resultando daí o espírito de entreajuda, sinceridade, apoio 

e união. 

Outro marco notório nesta etapa, foi sem dúvida o DE, onde fui 

percebendo a importância de criar uma relação pessoal com cada aluno, com o 

objetivo de os conhecer melhor e de compreender os seus problemas, facilitando 

assim a perceção e a resolução desses mesmos problemas, e a incentivá-los 

para a prática do desporto. 

Certamente para o futuro, o meu gosto pelo ensino vai estar sempre 

presente e aguardei por uma nova oportunidade para retomar estas funções, 

pois os alunos, o ensino e a EF são o meu caminho e a minha razão de escolha 

profissional. 

 

 

 

Um dia espero que me voltem a chamar de “Professor Rui”!!! 
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8. ANEXOS 
 



 

CXIV 
 

Anexo 1 

Questionário entregue no início do ano letivo 

QUESTIONÁRIO 

      O presente questionário visa conhecer-te melhor. Deste modo, só respondendo com 

sinceridade permitirás que os teus professores te compreendam e possam colaborar contigo 

durante este ano letivo a alcançar os teus objetivos.   

 

1. DADOS BIOGRÁFICOS 

 

Nome:_______________________________________________________Nº____Ano/Turma:_

____ 

Idade:_____             Data de Nascimento: ___/___/______         Peso: ______ kg    Altura: ______cm 

Morada: 

__________________________________________________________________________ 

Código Postal : _____ - ______           Localidade: __________________     CC nº:_______________ 

E-mail: ____________________              Telefone/Telemóvel: ______________ / 

_______________ 

 

2. CONSTITUIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

Nome do Pai:__________________________________________ Idade: ____ 

Profissão:__________ 

 

Habilitações Literárias: 

 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior 
 

Nome da Mãe:_________________________________________ Idade:____ 

Profissão:__________ 

 

Habilitações Literárias:  
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 1º Ciclo  2º Ciclo  3º Ciclo  Secundário  Superior 

 

Número de Irmãos:  0  1   2  3  4  + de 4 

 

Com quem vives? 

 

 

3. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome: _______________________________________________ Parentesco: 

__________________ 

Idade: _____       Data de Nascimento: ____/____/______                Naturalidade: 

________________   

Morada: _____________________________________________________ Concelho: 

____________ 

Código Postal: _____ - ______   Localidade: ________________________  

E-mail: ____________________ Telefone/Telemóvel: ______________ / _______________ 

Profissão: _______________________  Telefone do Emprego: ______________________ 

 

4. SAÚDE / HÁBITOS DE HIGIENE 

 

a) Já tiveste ou tens algum problema de 

saúde? 

 

b) Tens algum problema de saúde que te impossibilite a prática desportiva regular das aulas de 

Educação Física?            

      

c) Tomas algum medicamento 

regularmente?  

 Pais  Pai  Mãe  Com familiares  Outros ___________________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?___________ 

□ Sim □ Não   Se sim, qual? ___________________ 

□ Sim □ Não     Se sim, qual?_______________ 
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d) Sofres de algum tipo de alergia?  

 

e) Já foste hospitalizado? 

 

f) Em caso de SOS contactar:_______________     Telefone/Telemóvel: ________________ 

 

g) Costumas tomar banho no final das aulas de Educação Física?   

 

 Nunca  Quase nunca  Às vezes  Quase sempre  Sempre 
 

h) Tens alguém na família que tenha alguma doença grave? 

i) Se sim, quem?______________   E que doença?_______________ 

  

5. ROTINA DIÁRIA / DESLOCAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

a) Normalmente a que horas te levantas e a que horas te deitas?  

   

 

 

 

 

b) Qual é a distância entre a tua casa e a escola (Km)?  ______ 

 

c) Para vir para a escola deslocas-te normalmente: (1 opção):  

 

 

□ Sim □ Não   Se sim, qual?___________ 

□ Sim □ Não   Se sim, porquê?___________ 

□ Sim □ Não    

LEVANTAR  DEITAR 

□ Antes das 7 horas 

□ Entre as 7 / 8 Horas 

□ Após as 8 horas 

 □ Antes das 21:30 

□ Entre as 21:30 / 23:00 Horas 

□ Após as 23 horas 

 A pé  

 De mota  

 De carro 

 De bicicleta 

 Em transportes públicos  

 Outro? Qual__________ 



 

CXVII 
 

d) Em média, quanto tempo demoras no caminho de casa para a escola?  

 Menos de 15 minutos  30 minutos  1 hora  Mais de 1 hora 

 

e) Antes de vires para a escola fazes alguma atividade?  

 

 Ajudo os meus pais  Levo os meus irmãos à escola  Treino Outro_________________ 

 

6. NUTRIÇÃO 

 

a) Que refeições fazes diariamente?  

 

 Pequeno-almoço 

 Lanche  

 Lanche ao meio da manhã 

 Jantar 

 Almoço 

 Ceia 

 

 

b) Onde almoças normalmente em tempo de aulas (1 opção)? 

 Casa  Bar  Cantina  Restaurante  Outros 

 

c) Costumas comer antes das aulas de Educação Física?  

 

d) Bebes bebidas alcoólicas?  

 

e) Fumas? Se sim, com que idade começaste? ____anos. 

 

 

7. VIDA ESCOLAR 

 

a) Já reprovaste?  

b) Qual a disciplina de que mais gostas?____________  A que menos gostas?____________ 

c) Consideras-te um aluno?  

□ Sim □ Não       Se sim, qual?   

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não                Se sim, quantas vezes? _______ 

□ Mau □ Razoável □ Bom  
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d) Em casa tens alguém que te ajuda a estudar?  

 

e) Qual a atitude dos teus pais em relação aos teus resultados escolares? 

 

 

f) Qual a profissão que gostarias de ter futuramente?_________________________________ 

 

 

8. TEMPOS LIVRES 

 

a) Como ocupas os teus tempos livres?  

 Praticar Desporto 

 Jogar computador 

 Estar com os amigos 

 Ver TV 

 Passear 

 Ir ao cinema 

 Ir ao café 

 Ler 

 Estudar 

 Ajudar os pais 

 Outros 
  Quais?_____________ 

 

 

9. DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

  

 

a) Qual o interesse que a aula de Educação Física desperta em ti? 

 Nenhum  Muito pouco  Pouco   Algum  Muito 
 

 

b) Quais as tuas modalidades desportivas preferidas (no máximo 3)? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Tag Rugby 

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Ginástica 

 Natação 

 Voleibol 

 Ténis 

 Outra 

 

c) Quais as modalidades desportivas que tens mais dificuldade? 

 Andebol 

 Atletismo 

 Tag Rugby 

 Badminton 

 Basquetebol 

 Futebol  

 Futsal 

 Ginástica 

 Natação 

 Voleibol 

 Ténis 

 Outra 

□ Sim □ Não      Se sim, quem?_________ 

 Indiferença  Compreensão  Castigo  Prémio 
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d) Alguma vez praticaste algum desporto federado?  

  e) Se sim, qual? _____________ 

 

e) Durante quanto tempo praticaste? 

 1 ano  2 anos  3 anos   Mais que 3 anos 

 

f) Atualmente praticas algum desporto?   

 h) Se sim, qual? _____________ 

i) Se sim, quantas vezes por semana? _____________ 

 

g) Que nota obtiveste a Educação Física no ano anterior?______ 

 

10. OBSERVAÇÕES 

 

 

Se achas que tens mais alguma informação, que gostarias de apresentar, por favor utiliza este 

espaço:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 

Se já frequentaste o Clube do DE indica qual a modalidade. __________________________ 

 

Indica a modalidade de Desporto Escolar que gostarias de praticar neste ano letivo (sabendo 

que as modalidades que existem são: Desportos Gímnicos, Ténis, Voleibol Feminino, Natação, 

Orientação):____________________________________________________________

____ 

                 Agora já te conhecemos melhor, 

OBRIGADO PELA TUA COLABORAÇÃO! 

 

 

                               BOM ANO LETIVO…! 

□ Sim □ Não 

□ Sim □ Não 
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Anexo 2 

Questionário acerca da Motivação nas aulas de Educação Física 

Capa 

 

 

 

 

 

Coloca o teu código de 4 dígitos dentro da caixa destinada, que se 

encontra na próxima página, de modo a garantir a confidencialidade das 

tuas respostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, preenche os espaços em branco com as respostas apropriadas e segue 

as setas de modo a criar um código exclusivo para ti. 

 

4 primeiras letras do         4 primeiras letras   Mês   Dia 

  teu primeiro nome          do teu apelido        Nascimento 
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Qual é o teu código de 4 dígitos da página anterior? 

 

 

 

 

 

1. És: Rapaz _____  ou Rapariga _____ 

2. Data de Nascimento: Dia:_______ Mês: _________ Ano: _________ 

3. Que ano de escolaridade frequentas? _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembra-te que este questionário não é um teste e que o mesmo não será 

usado para qualquer componente da tua avaliação.  

Não existem respostas certas ou erradas para nenhuma das questões. Por 

favor, responde da forma mais honesta que conseguires. Estamos 

simplesmente interessados na tua opinião pessoal. 
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1) Penso que sou bastante bom/ boa em Educação Física 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

2) Sinto que me deixam contribuir bastante para decidir o que fazer em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

3) Gosto realmente dos colegas que participam comigo em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

4) Tenho bastantes capacidades para a Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro      Ligeiramente      Bastante verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

5) Em Educação Física, sou livre para expressar as minhas ideias e opiniões 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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6) Dou-me bem com os meus colegas em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

7) Quando participo em Educação Física por um período de tempo alargado sinto-me 

bastante competente  

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

8) As minhas opiniões e ideias são tidas em consideração nas aulas de Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

9) Basicamente guardo a minha opinião para mim nas aulas de Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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10) Estou satisfeito/a com a minha performance em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

11) Não tenho grande oportunidade de decidir por mim sobre o que faço e a forma como 

participo em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

12) Não há assim tantos alunos em Educação Física que considere próximos de mim 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

13) Os alunos com quem jogo em Educação Física não parecem gostar lá muito de mim 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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Porque é que eu me empenho em Educação Física? 

 

 

14) ....Porque quero que o meu professor de Educação Física me considere um bom aluno 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

17) ....Porque posso arranjar problemas se não me empenhar 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

18) ....Porque a disciplina de Educação Física é divertida 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

19) ....Porque me quero sair bem em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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20) ....Porque é o que é suposto eu fazer em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

 

21) ....Porque eu gosto de me empenhar 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

22) ....Porque considero a Educação Física uma disciplina agradável 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

26) ....Porque valorizo os benefícios que a aula de Educação Física me proporciona  

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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27) ....Porque o meu professor diz que eu devo empenhar-me 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

28) ....Porque retiro satisfação das aulas de Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

29) ....Porque Educação Física é uma disciplina bastante interessante 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

30) ....Porque Educação Física me ajuda a aprender e a progredir 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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31) ....Porque me sinto envergonhado/a se não o fizer 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

32) ....Eu não sei bem porque me devo empenhar em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

33) ....Eu não vejo o porquê de termos Educação Física  

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

34) ....Eu realmente sinto que perco o meu tempo em Educação Física  

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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35) ....Eu não consigo compreender que benefícios retiro da Educação Física  

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

36)  ...Eu gosto muito de participar nas aulas de Educação Física  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

37)  ...Eu coloco bastante empenho nas aulas de Educação Física  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

38)  ...Geralmente, esforço-me muito nas aulas de Educação Física  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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39)  ...Eu descreveria a Educação Física como muito interessante  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

41)  ...Eu costumo esforçar-me muito nas aulas de Educação Física  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

42)  ...Durante este ano e no próximo ano pretendo participar com empenho nas aulas de 

EF e outras atividades físicas dentro e fora da escola 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

 

43) Eu quero aprender o máximo possível nas aulas de Educação Física  

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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44) Preocupa-me não conseguir aprender tudo o que podia aprender em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

45) É importante para mim ter um melhor desempenho que os outros em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

46) É importante para mim aprender da forma mais completa as capacidades trabalhadas 

em Educação Física 

 

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

47) Por vezes tenho receio de não conseguir aprender as capacidades, em Educação 

Física, da forma que eu gostaria 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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48) E importante superar os outros em Educação Física 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

49) Quero dominar por completo as capacidades apresentadas nas aulas de Educação 

Física 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

50) O meu objetivo em Educação Física é ter um desempenho melhor que os outros  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

51)  Apenas quero evitar sair-me mal em Educação Física  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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Eu sinto que as coisas correram bem em Educação 

Física quando... 

 

 

52)  ...Os outros me dizem que eu estive bem  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

53)  ...Quando eu e os meus colegas rimos juntos  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

54)  ...Quando sou o centro das atenções   

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

55)  ...Quando faço amigos com os quais socializo fora das aulas 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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56)  ...Quando me divirto com os outros nas aulas  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

57)  ...Quando passo despercebido no meio dos outros 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

58)  ...Quando os outros alunos julgam que sou muito bom em Educação Física 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

59)  ...Quando os outros reconhecem as minhas conquistas e destrezas  

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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60)  ...Quando passar tempo com os meus colegas é agradável 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

61)  ...Quando faço amizades com outros estudantes da minha turma 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

62)  ...Quando sou um dos alunos mais populares da turma 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  

 

 

 

63)  ...Quando, apenas estar com os outros colegas é divertido 

  

Por favor, circunda um número  1 2 3 4 5 6 7 

                    Nada verdadeiro         Ligeiramente Bastante 

verdadeiro 

                                                          verdadeiro  
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Obrigada por participares neste questionário. 

 

 

 


