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O documento em questão surge no âmbito do Estágio Profissional inserido no 

segundo ano de mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário. O seu principal objetivo passa por dar a conhecer todas as tarefas 

e experiências realizadas pelo estudante-estagiário, num contexto de Estágio 

Profissional. Assim, este é um momento marcante na vida de um docente, pois 

é aqui que tem a oportunidade de ter o primeiro contacto com a profissão. O meu 

Estágio Profissional foi realizado na Escola Secundária de Rio Tinto, com um 

Núcleo de Estágio constituído por quatro estudantes-estagiários, um professor 

cooperante e uma professora orientadora da faculdade que frequentei. Organizei 

o relatório de estágio em sete capítulos, que explicam tudo aquilo que foi vivido 

durante esta experiência. O capítulo número um, “Introdução”, traduz 

sumariamente o que fiz no relatório de estágio. O segundo capítulo, 

“Enquadramento pessoal”, menciona o trajeto percorrido até este momento e faz 

também referência às expetativas que tinha sobre este estágio profissional. O 

terceiro capítulo, “Enquadramento da prática profissional”, refere-se à 

caraterização do meio/ contexto do Estágio Profissional. O quarto capítulo, 

“Organização e Gestão do ensino e aprendizagem”, é onde espelho o processo 

de ensino aprendizagem que realizei durante este ano letivo. O quinto capítulo, 

“Participação na escola e relação com a comunidade”, é o referente às atividades 

em que estive envolvido. No sexto capítulo “Estudo”, descrevo o meu estudo de 

investigação-ação, a influência da classificação na motivação dos alunos nas 

aulas de Educação Física. Conclui-se que existem mais fatores que influenciam 

a motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, para além da 

classificação. Por último, nas “Conclusões finais e perspetivas de futuro”, 

procedo ao balanço total sobre todo o Estágio Profissional e reflito acerca das 

minhas perspetivas de futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

ENSINO-APRENDIZAGEM; MOTIVAÇÃO 
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Abstract 
 
The document in question arises within the scope of the Professional Internship 

inserted in the 2nd year of the master’s degree in Teaching Physical Education 

in Basic and Secondary Education. The main objective is to make known all the 

tasks and experiences carried out by the student-trainee, in a context of 

Professional Internship. Thus, this is a defining moment in the life of a teacher, 

it’s where he as the opportunity to have the first contact with the profession. My 

Professional Internship was held at Rio Tinto Secondary School, with a trainee 

core consisting of 4 trainee students, a cooperating teacher and a tutor from my 

college. I organized the internship report into seven chapters, which explain 

everything that was experienced during this internship. Chapter number one, 

"Introduction," summarily summarizes what I did in the internship report. The 

second chapter, "Personal Framing," mentions the path taken up to this point and 

refers to the expectations I had on this professional stage. The third chapter, 

"Framework of Professional Practice", refers to the characterization of the 

medium / context of the Professional Internship. The fourth chapter, 

"Organization and Management of Teaching and Learning", is where I mirror the 

whole process of teaching learning that I accomplished during this school 

year. The fifth chapter, "Participation in school and relationship with the 

community," is where I talk about all the activities, I've been involved in. In the 

sixth chapter, "Study," I outline my action-research study on the influence of 

ranking on student motivation in physical education classes. It is concluded that 

there are more factors that influence the motivation of students in 

Physical Education, beyond classification. Finally, "Final conclusions and 

perspectives of the future", is where I make the total balance on the entire 

Professional Internship and what are my perspectives for the future. 

 
KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; PROFESSIONAL INTERNSHIP; 

MOTIVATION; TEACHING AND LEARNING 

 . 

 
 



 

XVIII | P á g i n a  
 

 

 



 

XIX | P á g i n a  
 

 
 

 

AERT3 - Agrupamento de Escolas de Rio Tinto número 3 

COP - Comunidade de Prática 

DE – Desporto Escolar 

EA - Ensino- aprendizagem 

EE - Estudante Estagiário 

EEFEBS - Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

EF – Educação Física 

EP - Estágio Profissional 

ESRT – Escola Secundária de Rio Tinto 

FADEUP - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

MAC – Modelo de Abordagem Cooperativa 

MAPJ – Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

MEC - Modelo de Estrutura de conhecimento 

MED – Modelo de Educação Desportiva 

MID – Modelo de Instrução Direta 

NE - Núcleo de Estágio 

PA – Planeamento Anual 

PC - Professor Cooperante 

PDA – Plano de aula 

PE – Professor Estagiário 

PES - Prática de Ensino Supervisionada 

PNEF – Plano Nacional de Educação Física 

PO – Professor/a Orientador 

RE - Relatório de Estágio 

TGFU – Ensino do Jogo Para a Compreensão 

UC - Unidade Curricular 

UD – Unidade Didática/ Unidades Didáticas 

 
 
 
 

Lista de abreviaturas 



 

XX | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 | P á g i n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 



 

2 | P á g i n a  
 

 



 

3 | P á g i n a  
 

1. Introdução 

 
O presente documento surge no âmbito o Estágio Profissional (EP), 

inserido no segundo ano, do 2º ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no 

ano letivo de 2018/2019. Este EP é a etapa mais marcante e enriquecedora do 

EE na formação inicial.  

Alarcão e Tavares (2003) mencionam que o EP é determinante na 

formação de futuros professores, pois é através de uma prática contextualizada 

que são adquiridas competências fundamentais para exercer a profissão. Vão, 

assim, ao encontro da opinião dos autores, Batista e Queirós (2013, p. 33) ao 

afirmarem que “a prática de ensino oferece aos futuros professores a 

oportunidade de imergirem na cultura escolar nas suas mais diversas 

componentes, desde as suas normas e valores, aos seus hábitos, costumes e 

práticas, que comprometem o sentir, pensar e o agir daquela comunidade 

específica”. Neste contexto, percebe-se que é importante integrar o futuro 

Professor de Educação Física no seio da profissão, sendo que, sem o EP, a sua 

formação torna-se incompleta, retirando-lhe competências essenciais para que 

possa exercer a profissão no futuro. 

Deve ter-se em conta que o EP deve ser visto como o primeiro passo dado 

pelo docente. A sua formação deve ser encarada de forma constante e contínua, 

onde este deve ter sempre como objetivo procurar novas estratégias e novos 

métodos, que lhe permitam estar atualizado e ser capaz de responder às 

adversidades impostas pela profissão. É também a primeira oportunidade, que o 

docente tem, de pôr em prática todo o conhecimento adquirido durante a sua 

formação. É aqui que o docente concretiza a relação entre a teoria e a prática. 

Desta forma, foi-me dada a oportunidade de realizar EP na Escola 

Secundária de Rio Tinto, acerca do qual explicarei todo o caminho percorrido 

durante este ano letivo, enunciando as demais atividades e experiências que tive 

a oportunidade de viver. 

Este relatório de estágio está organizado em sete capítulos. O primeiro 

contém a “Introdução”. O segundo capítulo “Enquadramento Pessoal”, constitui 
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uma pequena descrição do meu percurso académico, desportivo e profissional, 

referenciando também as minhas expetativas em relação ao EP. O terceiro 

capítulo, “Enquadramento da Prática Profissional”, menciono o enquadramento 

legal, institucional e funcional do EP, elaborando aí uma breve análise da escola 

e das turmas onde tive a oportunidade de lecionar. Neste capítulo, é referenciado 

ainda a importância do Núcleo de Estágio para o meu desenvolvimento 

profissional e pessoal. O quarto capítulo, “Organização e Gestão do Ensino” é 

onde transmito as experiências mais marcantes do EP. Este é o capítulo que 

engloba o maior número de temas, abrangendo as diversas funções do docente. 

Assim, é descrito todo o planeamento, toda a gestão e orientação das aulas, o 

processo de observação e reflexão das aulas e por último a avaliação. O quinto 

capítulo, “Participação na Escola e relação com a comunidade”, constitui a 

exposição das atividades que organizei e participei durante este ano letivo: Dia 

do Desporto Escolar, Corta mato, Torneio de Badminton, Peddy Paper e 

Desporto Escolar. No sexto capítulo apresento um pequeno estudo: a influência 

da classificação sobre a motivação nas aulas de Educação Física. O sétimo e 

último capítulo, “Conclusões finais e perspetivas de futuro” constitui um balanço 

de todo o Estágio Profissional e as minhas perspetivas em relação ao futuro. 
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2. Enquadramento Pessoal 

 
 

2.1. Apresentação pessoal 

Antes de abordar a minha experiência na prática pedagógica, penso que 

será relevante falar sobre a minha pessoa, as razões que me levaram a ser 

aquilo que sou hoje, bem como as opções que tomei durante este percurso. 

Até onde a memória me leva ao que chamo “eu”, não me consigo dissociar 

do Desporto, pois este bem cedo começou a fazer parte da minha vida. Posso 

mesmo afirmar que grande parte da minha personalidade, bem como decisões 

que tomo no meu dia a dia são influenciadas pelo que vivo ou já vivi no mundo 

do Desporto, como uma forma de encarar a vida. 

Durante toda a minha infância, tive a oportunidade de jogar à bola na rua. 

Os finais de tarde e fins de semana eram marcados pelos jogos entre todos os 

amigos onde havia sempre muita animação e competição. Mas nem só pelo jogo 

da bola eram marcadas as nossas brincadeiras. As caçadinhas, as 

escondidinhas, a subida às árvores para apanhar ameixas, entre muitas outras, 

fizeram parte de uma altura marcada pelo movimento e pela alegria de brincar 

todos os dias na rua. Apesar da tenra idade, comecei bem cedo a perceber as 

dinâmicas de quem joga na rua. Ninguém queria perder e quando o jogo da bola 

começava, sabia que era para dar tudo. Como era o mais novo, tinha de ir para 

a baliza, já que à frente jogavam os mais velhos. Aqueles jogos ainda me estão 

na memória e recordar-me deles faz crescer uma nostalgia muito boa dentro de 

mim. Sem dúvida que tive uma infância muito feliz e que me nutriu de inúmeros 

valores que fizeram de mim a pessoa que sou hoje. Atualmente sinto que as 

crianças são muito mais sedentárias, o que para além de ter malefícios para a 

saúde, revela baixos níveis de coordenação motora, desenvolvimento cognitivo 

e social, pois “a evolução motora da criança está dependente do meio afetivo-

social-cultural em que as crianças vivem, das experiências que conseguem 

realizar, das características e significado das aprendizagens proporcionadas” 

(Matos, 2000, p. 18). 

Quando tinha sete anos de idade, a minha mãe levou-me a um treino de 

Futebol, no clube da minha freguesia, o Sport Comércio e Salgueiros. Na altura, 
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começava-se a jogar bem cedo e, para mim, aquele momento foi marcante. 

Lembro-me de tudo como se fosse hoje. E a partir desse momento, só desejava 

que os dias de treino e jogos chegassem o mais rápido possível. Joguei Futebol 

no mesmo clube até aos 16 anos e depois noutros clubes até aos vinte e três 

anos. 

Anos mais tarde (5º ano de escolaridade) tive pela primeira vez uma aula 

de Educação Física. Devo confessar que não gostei das aulas nem do Professor. 

Hoje, não consigo explicar o porquê deste meu sentimento, mas lembro-me de 

não me sentir bem na aula. 

Como é óbvio, os anos foram avançando e o desporto manteve-se sempre 

presente na minha vida. Relativamente às aulas de Educação Física, comecei a 

olhá-las de outra forma a partir do sétimo ano escolaridade. Possivelmente, 

ganhei outra maturidade e a mudança de Professor também pode ter ajudado na 

minha motivação para as aulas. Aquilo que os Professores diziam ou faziam era 

importante, bem como as aulas em si. 

Quando transitei do nono para o décimo ano, não sabia bem o que devia 

escolher como continuidade de estudos e foi então que a minha mãe interveio. 

Falou comigo e disse-me que a área de que eu mais gostava era o Desporto, 

não valendo a pena ir por outros caminhos, pois facilmente desistiria. Ainda um 

pouco indeciso, acabei por ceder e inscrevi-me na Escola Secundária António 

Nobre, na área de Desporto. 

Foi a partir desta altura que comecei a perceber que queria ser professor 

de Educação Física. Adorava as aulas e queria saber tudo o que se relacionava 

com Desporto. Via imensos jogos de todas as modalidades, estava sempre muito 

atento e motivado nas aulas de Desporto e de Educação Física e, quando 

cheguei ao décimo segundo ano, não tive dúvidas de que queria ir para uma 

Faculdade de Desporto. 

Entrei no Instituto Superior da Maia e no ano seguinte pedi transferência 

para a melhor Faculdade de Desporto do país (FADEUP). Terminei a minha 

licenciatura e não segui de imediato este mestrado, tendo optado por outro. 
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No que diz respeito ao meu percurso profissional, sempre trabalhei, 

enquanto fui estudante universitário. Trabalhei em lojas de shopping e em 

simultâneo treinava escalões de formação na modalidade de Futebol.  

Terminada a licenciatura, comecei a lecionar nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 

do Porto. Neste momento, em termos profissionais continuo a lecionar nas 

Atividades de Enriquecimento Curricular, estando também a trabalhar num A.T.L. 

de Pontas 1. 

As experiências e o contacto com esta realidade, têm vindo a enriquecer 

os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso profissional. Hoje, tenho 

a certeza de que estas experiências são de grande utilidade no futuro da minha 

carreira docente, tal como o foram durante o Estágio Profissional. 

 
2.2. Expetativas em relação ao estágio 

Quando iniciei esta viagem pelo EP, estava bastante apreensivo, visto que 

não sabia muito bem o que iria encontrar nesta fase do meu percurso académico. 

Ouvi várias histórias e relatos de colegas que já passaram por este estágio e 

todos me disseram que seria um ano letivo de grande exigência: muito trabalho 

árduo e de grande responsabilidade estaria à minha espera. Tal contribuiu para 

que crescesse uma grande incerteza em mim. 

A minha entrada no EP tinha como objetivo procurar dar respostas 

concretas às dúvidas, que tenho, relacionadas com a profissão docente, 

perspetivando-se assim um ano de muito importância para a futura carreira de 

Professor. Na mesma ordem de ideias, segundo o que refere Queirós (2014), o 

início da aprendizagem profissional da docência é uma fase tão importante 

quanto difícil na carreira de um professor, daí a importância do estágio e do RE. 

É importante para mim desenvolver uma identidade profissional que me permita 

ganhar conhecimentos, com o intuito de dotar os meus alunos de mais e 

melhores capacidades. 

 
1 É uma medida de apoio social às famílias e destina-se a proporcionar atividades de lazer, lúdicas, 
pedagógicas, desportivas e sócio – culturais às crianças que frequentam as Escolas Básicas da Freguesia 
de Paranhos. Esta medida visa o acompanhamento destas fora do horário Curricular. 
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Procuro sempre atingir um nível de excelência, exigindo o máximo da 

minha pessoa, sabendo que por vezes, por diversos fatores não é possível 

chegarmos onde queremos. No entanto, é sempre com muita dedicação e 

esforço que encaro as várias etapas que a vida me reserva. Este EP não foi 

exceção: tentei sempre potencializar, explorar e desenvolver conhecimentos que 

tinha adquirido, bem como ultrapassar as minhas dificuldades e lacunas, para 

que assim me tornasse um Professor mais bem preparado para o futuro. 

Por ter optado por um caminho diferente, quando terminei a minha 

licenciatura, e após ter entrado no mundo trabalho, importa salientar que nunca 

pensei chegar ao EP que me permite concluir o 2º Ciclo em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário. Foram vários os obstáculos que tive de 

ultrapassar, até chegar a este momento. As responsabilidades que tenho na 

vida, fora do EP, obrigaram-me a criar rotinas de trabalho muito rigorosas, pois 

já sabia que não podia acumular trabalho, correndo o risco de não ter a 

possibilidade de o realizar. 

O meu EP foi realizado na Escola Secundária de Rio Tinto. Esta minha 

opção foi ditada por questões de localização, já que a minha área de residência 

é muito perto desta escola. O envolvimento escolar ajudou-me a sempre a sentir 

que estava em casa e que podia sempre contar com a ajuda das pessoas da 

comunidade escolar. Este fator foi importante para mim, pois fez que nas 

adversidades, que este EP me exigia, a minha pessoa encontrasse sempre 

forças para superar os obstáculos encontrados. 

Ao ser submetido a uma forte componente prática durante este EP, tenho 

de realçar que melhorei bastante as minhas práticas pedagógicas, contribuindo 

assim para uma melhor aprendizagem dos meus alunos. A preocupação 

constante em manter um ambiente propício à aprendizagem na aula, bem como 

estabelecer uma relação de “proximidade” com os meus alunos, levou a que 

cada um de nós desse o melhor de si, permitindo uma evolução considerável ao 

longo do ano letivo. A toda a hora, tentei ser um professor reflexivo sobre a minha 

prática pedagógica, visto que o momento basilar na formação inicial de 

professores assenta na reflexão crítica sobre a prática (Freire, 1996). 
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Foi o ano letivo em que mais trabalho tive, onde o prazer de trabalhar 

como docente numa escola, superou qualquer adversidade encontrada. Penso 

que superei todas as expectativas e consegui melhorar enquanto profissional, 

graças ao apoio dos meus colegas de estágio e do meu PC. Sei também que a 

minha formação profissional não acabou, estarei sempre em constante 

aprendizag 

0em e desenvolvimento durante toda a vida. 

Este EP é encarado por mim como espaço de melhoria, onde os erros e 

as dúvidas podem ser partilhados e discutidos, para que assim exista evolução. 

Da mesma maneira que entrei neste EP, continuarei sempre à procura da 

excelência. 
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Capítulo 3 
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 
 

3.1. Enquadramento legal, institucional e funcional 

O EP rege-se por enquadramento legal, institucional e funcional. 

No enquadramento legal, o EP é regulado pela legislação em vigor, ou 

seja, pelos Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de março2 e nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro3, que têm como princípios a obtenção de habilitação profissional para 

a docência e para o grau de mestre. 

O Decreto-Lei nº 43/2007 entra em vigor a partir do momento em que é 

implementado o Processo de Bolonha, indicando e definindo as habilitações 

profissionais exigidas para a docência em cada ciclo de ensino, sendo que no 

ensino básico e secundário, “é conferida a quem obtiver esta qualificação num 

domínio específico através de um mestrado em Ensino (…)” (p. 1320). No 

mesmo documento, o EP é valorizado como um “momento privilegiado, e 

insubstituível, de aprendizagem, de mobilização dos conhecimentos, 

capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras áreas, na 

produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a situações 

concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a comunidade” 

(p. 1321). 

O EP é uma Unidade Curricular (UC) que se enquadra no 1.º e 2.º 

semestres do 2º ano do 2º ciclo de estudos em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário (EEFEBS). Este é realizado fora da Faculdade. O 

EE candidata-se a uma escola, sendo-lhe atribuída duas turmas: uma residente 

e outra partilhada. Todo o processo tem a supervisão de um Professor experiente 

que nos orienta ao longo de todo o ano letivo. A este processo dá-se o nome de 

Prática de Ensino Supervisionada (PES). 

A PES é a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

 
2 Ministério da Educação. (2006). Decreto-Lei nº 74/2006 de março. Diário da República, 1.ª Série (60), 
2242-2257. 
3 Ministério da Educação. (2007). Decreto-Lei nº43/2007 de 22 de fevereiro. Diário da República, 1.ª Série 
(38), 1320-1328. 
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reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão, 

decorrendo a mesma numa escola/agrupamento de escolas cooperante. 

Durante todo o ano letivo, há um PC que contribui para a evolução do EE, 

acompanhando diariamente todo o trabalho que é feito na escola. Este tem como 

principal função supervisionar, orientar, apoiar, aconselhar, o EE. Proporciona 

também a oportunidade de ensinar o EE a refletir sobre a sua prática docente, 

nomeadamente o que está bem e o que está menos bem. O EE é também 

orientado por um Professor da Faculdade, ou seja, PO que em consonância com 

o PC supervisiona o EE na sua prática de ensino e na elaboração do relatório 

final.  

 

3.2. O que é o Estágio Profissional 

Este EP congrega normas orientadoras que o EE deverá desenvolver 

para poder exercer a profissão de Professor de Educação Física.  Esta assenta 

em três áreas de desempenho (Normas Orientadoras da Unidade Curricular 

Estágio Profissional4, 2018-2019, p.2) que são:  

Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino 

e Aprendizagem”; 

Área 2 – “Participação na Escola e Relações com a Comunidade”; 

Área 3 – “Desenvolvimento Profissional”. 

A Área 1 engloba as tarefas de conceção, planeamento, realização e 

avaliação, referenciando que o EE tem de conduzir um processo de ensino-

aprendizagem promotor da formação e educação do aluno no âmbito da EF. Na 

Área 2, inserem-se as atividades não letivas, assumindo como objetivo a 

integração do EE na comunidade educativa e na comunidade envolvente. 

Materializa-se no conhecimento da escola e em ser capaz de se envolver nas 

atividades que ultrapassam o âmbito da lecionação da turma que o EE 

acompanha, tornando-se numa pessoa promotora de sinergias entre a escola e 

o meio. Por último, a Área 3 pretende que o EE desenvolva a sua competência 

profissional, numa lógica de procura permanente do saber, através da reflexão, 

investigação e ação (Batista & Queirós, 2013). 

 
4 Normas Orientadoras do Estágio Profissional 2018-2019 (p.3)  
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Em conformidade com as normas orientadoras (2018-2019, p. 3), 

entende-se o “EP 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. Tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade”. 

Tendo em conta o referido anteriormente, comecei esta viagem no dia 3 

de setembro de 2018, momento em que o meu NE conheceu o respetivo PC.  

Nesta data, foi marcada uma reunião presencial para o dia seguinte, na escola 

de Rio Tinto, para falarmos sobre o EP. 

O PC explicou-nos de forma pormenorizada o que seria o EP e mostrou-

se disponível para esclarecer todas as dúvidas que tivéssemos em relação ao 

mesmo. Disse-nos o que pretendia de nós e como deveria ser o relacionamento 

entre todos os intervenientes ligados ao EP, onde a partilha de ideias e a ajuda 

mútua foram os pontos mais focados. Daqui, também saíram as tarefas a 

realizar, bem como as respetivas datas de entrega. 

Nos dias que se seguiram, foram-nos apresentadas as modalidades que 

iríamos abordar, o número de aulas destinadas a cada uma delas e a 

necessidade de elaborar os Modelos de Estrutura de Conhecimento (MEC), para 

que assim pudéssemos usufruir de uma ferramenta útil na idealização, 

concetualização e realização das aulas. O procedimento de escolha da turma 

residente foi também feito nesta altura, para que, assim, avançássemos com 

todo o processo inerente. 

Eu tinha uma grande vontade de começar a lecionar, sentindo ao mesmo 

tempo, receio e ansiedade, com medo de que algo corresse mal. O primeiro dia 

de aulas na Escola Secundária de Rio Tinto será para sempre recordado como 

um dia especial. Aquela manhã de sol radiante, em que pedi à minha mulher que 

levasse o meu filho ao infantário, do dia 18 de setembro de 2018, para puder 

estar o mais focado possível no início da prática letiva e assim não me esquecer 

de nada. O caminho foi bastante longo até à escola (apesar de morar a 5 minutos 

a pé) e a ansiedade foi nota dominante em mim até encarar a turma pela primeira 

vez. Pensei que me iria engasgar e que o meu coração explodisse. Contudo, 
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após a primeira conversa e a primeira aula que lecionei, senti-me um verdadeiro 

Professor. Isso permitiu-me ter a calma suficiente para que tudo me saísse de 

forma natural. 

O meu crescimento pessoal e profissional foi desenvolvido ao longo deste 

ano letivo. A elaboração do meu primeiro MEC foi extensa e de intensa pesquisa. 

Recordo-me de que tive bastantes dificuldades em escolher os exercícios que 

iria lecionar na aula, bem como as respetivas progressões pedagógicas. 

Necessitei de recorrer a material de anos anteriores acerca das didáticas, 

consultar bibliografia e debater com o meu NE quais as opções a tomar. Aquelas 

manhãs e tardes perdidas (ganhas) foram de enorme mais-valia para o meu 

crescimento, pois, quando lecionava as minhas aulas, sentia-me preparado para 

as demais adversidades existentes. 

Foi um EP com um percurso muito duro e trabalhoso que só conseguiu 

ser ultrapassado graças à ajuda do meu PC, do meu NE e do meu espírito 

metódico. A minha maior preocupação e maior dificuldade relacionaram-se com 

a falta de tempo para a realização dessas tarefas, contudo, após a criação de 

rotinas bem delineadas, foi possível conseguir realizar tudo o que me foi pedido, 

tendo sempre uma atitude pró-ativa, trabalhando em comunidade de trabalho e 

partilha. 

Este EP deu continuidade à minha aprendizagem, pois os conhecimentos 

adquiridos em anos anteriores foram postos em prática, estando em permanente 

atualização e evolução, através de novos conhecimentos. No EP, tal como 

Batista e Queirós (2013)  defendem, o EE tem a possibilidade de alterar os seus 

conhecimentos, adequando-os à sua prática consoante os diferentes contextos. 

As minhas competências como docente foram desenvolvidas quer ao nível 

prático através das aulas, quer ao nível da preparação das mesmas.  

Fui constantemente posto à prova. A “obrigação” de ter de tomar decisões 

diariamente bem como a necessidade refletir sobre estas mesmas decisões, 

aperfeiçoaram as minhas capacidades, como descrito nas Normas Orientadoras 

do Estágio (2018-2019, p.3), “um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe 

justificar o que faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente 
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e o conjunto das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, 

de organização e gestão, investigativas e de cooperação”. 

Tenho a certeza de que este foi um ano fundamental para mim. A 

possibilidade de aprender em contexto prático, ajudou-me a adquirir novos 

conhecimentos e experiências. As orientações superiores foram fundamentais 

na regulação deste processo, ajudando-me a seguir um caminho mais seguro e 

bem delineado. 

Fui um EE que desenvolveu tarefas de conceção, planeamento, 

realização e avaliação, tendo sempre em conta o processo de ensino-

aprendizagem, promovendo a formação dos meus alunos no âmbito da EF.  

Para além das aulas que lecionei às turmas que acompanhei, envolvi-me 

noutras atividades, através da integração na comunidade educativa, numa 

intervenção em cooperação com os membros envolventes. Um exemplo desta 

minha atitude foi o Desporto Escolar, onde para além de ter acompanhado os 

treinos semanais, também participei em torneios fora da Escola, aos fins de 

semana. Assim sendo, toda esta experiência acaba por integrar o EE na 

comunidade educativa, fazendo dele um profissional adaptado à realidade que a 

escola exige. 

 

3.3. A instituição Escola 

A instituição escola deve garantir a educação para todos, assegurando a 

formação pessoal, intelectual, cultural, social e física de todas as crianças e 

jovens da nossa sociedade, preocupar-se com as dificuldades que cada um 

possui, para que assim todos possam desfrutar de aprendizagens plenas e 

enriquecedoras, potencializando e aproveitando as capacidades que cada um 

tem.  

Assim sendo, a escola assume um papel fundamental na educação dos 

futuros cidadãos, pois é nela que os alunos passam grande parte do seu tempo. 

A interação constante com toda a comunidade escolar atribui à escola uma 

importante responsabilidade de munir os alunos de valores morais para que 

consigam viver em sociedade. 



 

20 | P á g i n a  
 

 Podemos ver a instituição escola como um espaço onde várias culturas 

se correlacionam, sendo de extrema importância para toda a sociedade, pois 

como refere Torres (2008, p.59), a escola é um “entreposto cultural”, isto é, “um 

espaço de cruzamento, de culturas de relações diferenciadas entre atores 

escolares e educativos”. 

 Tentando ir ao encontro do que ficou referido anteriormente, a escola é 

uma comunidade social, tendo como funções educar e instruir os seus alunos. O 

local ou contexto onde se insere, determinará a sua própria identidade pois cada 

uma deverá adaptar-se à realidade que lhe está subjacente. Deverá sempre 

garantir que os seus alunos tenham o maior e melhor desenvolvimento possível, 

tendo sempre em conta as suas caraterísticas específicas. O papel que os 

docentes têm neste processo é muito importante, dado que estes têm a 

possibilidade de “mudar vidas” e fazer com que cada aluno se sinta integrado 

neste meio. Paralelamente, estes têm o poder de orientar os seus alunos a 

escolherem o melhor caminho possível. 

Para terminar, a instituição escola deverá estar em constante evolução e 

atualização, pois esta tem de ter a capacidade de atender às necessidades que 

a nossa sociedade impõe. Tudo avança muito depressa e a instituição escola 

tem a “obrigação” de acompanhar os alunos de hoje. 

 
3.4. Projeto Educativo da Escola 

Um dos primeiros documentos que recebi, quando iniciei o meu EP foi o 

PEE. O meu PC aconselhou todo o NE à leitura do documento, pois, assim, 

poderíamos ficar com uma ideia mais alargada sobre qual seria a visão, missão 

ou linhas orientadoras do agrupamento relativamente aos seus alunos.  

“Projeto Educativo é o documento estruturado da ação e funcionamento 

do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto Nº 3 e explicita princípios, valores e 

metas, segundo os quais o Agrupamento se propõe cumprir a sua função 

educativa. É um projeto dinâmico e flexível que resulta da tensão entre o 

estabelecido, o habitual e o intencional e que, assumindo-se como processo, 
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deve criar mecanismos de autorregulação no sentido de permitir uma constante 

avaliação do projeto e do próprio agrupamento.”5 

Se analisarmos o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Rio 

Tinto nº 3 (AERT3), chegamos à conclusão de que este contempla três 

importantes dimensões. A primeira centra-se no sucesso Educativo e prevenção 

do abandono escolar; a segunda tem como estratégia permitir pensar e refletir 

sobre uma ação educativa aberta à inovação; a terceira e última remete para 

uma cidadania ativa participada e responsável.  

Além do que já referi anteriormente, é percetível no mesmo documento 

verificar que a principal missão do AERT3 é favorecer a formação e o 

desenvolvimento equilibrado dos seus alunos, dando-lhes a possibilidade de 

prosseguirem os seus estudos, ou então serem integrados no mundo do 

trabalho. Para isso, tem como referência um ambiente de humanismo e 

responsabilidade, pautado por elevados padrões de exigência, qualidade e 

educação. 

Assim, para que consiga atingir os objetivos propostos, o AERT3 

estabelece linhas orientadoras, todas elas muito claras e objetivas. Não 

enumerando todas, dou principal ênfase ao desenvolvimento da autonomia no 

plano pedagógico, administrativo e financeiro, ao envolvimento de toda a 

comunidade no processo educativo, à promoção da escola pública e à igualdade 

de oportunidades no sucesso educativo. 

Para além do já atrás enunciado sobre o PEE do AERT3, é importante 

referenciar que o Agrupamento foi criado a 4 de julho de 2012, sendo constituído 

por várias Unidades Orgânicas: cinco jardins de Infância, duas escolas básicas 

do 1º ciclo, um centro escolar, uma escola de 2º e 3º ciclo e uma escola 

secundária (Escola de Rito Tinto – Sede do Agrupamento).  

A Escola Secundária de Rio Tinto, foi criada por portaria, a 30 de junho de 

1982. A sua atividade iniciou-se num edifício arrendado no lugar de Chão Verde, 

permanecendo neste durante dez anos. No ano letivo de 92/93, a escola passou 

para o local onde se encontra atualmente, na Travessa da Cavada Nova, tendo, 

simultaneamente alargado o leque de ofertas aos alunos. No ano de 2009, a 

 
5 Projeto Educativo de Escola, p. 1 
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Escola Secundária de Rio Tinto sofreu obras de restruturação das suas 

instalações. Atualmente, a Escola conta com oito laboratórios, seis salas de 

informática, um centro de recursos, uma biblioteca muito ampla, dois auditórios 

(um alberga aproximadamente noventa pessoas e o outro trezentas), para mais 

ou menos 2000 alunos. Estas novas instalações cumprem as exigências de 

conforto, segurança e acessibilidade para toda a comunidade escolar. 

Os alunos têm a possibilidade de frequentar o 3º ciclo do ensino básico, o 

ensino secundário, cursos profissionais e cursos de formação complementar. O 

principal objetivo do Agrupamento é oferecer aos alunos todas as condições para 

uma educação de qualidade, tendo sido sempre esta a realidade com que me 

confrontei desde o meu primeiro dia em que entrei neste Agrupamento. 

 
3.5. Núcleo de Estágio 

O nosso NE é constituído pelos EE, PC e PO da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, o qual segundo Batista e Queirós (2013), deve 

funcionar como comunidade prática, levando a gerar novo conhecimento e 

novas competências. 

Assim, no que diz respeito aos EE, este NE era constituído por quatro 

elementos. Todos eram meus conhecidos, uma vez que, no ano anterior, estes 

pertenceram à minha turma, enquanto aluno do mestrado em ensino. Sabia 

minimamente o que podia contar com cada pessoa, pois os trabalhos que realizei 

no primeiro ano (muitos deles com os colegas do meu NE) ajudaram-me a 

perceber que tipo de responsabilidade é que cada um demonstrava.  

Não querendo menosprezar nenhum dos elementos, porque todos foram 

muito importantes para o meu crescimento enquanto Professor, ajudando-me 

diariamente, no entanto um deles foi muito importante para mim. Desde o 

primeiro dia do mestrado em ensino, ainda no primeiro ano, tivemos uma 

excelente relação. Este mestrado ganhou outro encanto e outra dimensão graças 

ao trabalho em conjunto que desenvolvemos durante dois anos. A luta 

permanente pelo objetivo de conseguirmos chegar mais longe e de estarmos 

mais bem preparados fez com que trabalhássemos em sintonia e assim 

atingíssemos os nossos objetivos.  
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Penso que durante este ano letivo, mesmo com todas as 

responsabilidades que tínhamos fora do estágio, no qual o trabalho e obrigações 

familiares nos roubavam muito tempo, fomos sempre a força um do outro. 

Passamos horas e horas a refletir sobre tudo o que fazíamos. O que foi feito, 

quase sempre em conjunto, resultou da partilha de opiniões e da troca de 

informação que funcionaram no enriquecimento de ambos. O cuidado de 

assistirmos às aulas um do outro, mesmo numa fase mais avançada do estágio, 

onde já nos sentíamos com outro conforto, fizemo-lo para posteriormente 

podermos refletir e emitir a nossa opinião acerca do que fizemos bem e menos 

bem, pois tínhamos a consciência que deste modo estaríamos a trabalhar na 

nossa evolução. 

Com isto, não quero dizer que, em algum momento, estivéssemos 

indisponíveis para ajudar o nosso NE, pois em todos os momentos 

disponibilizamo-nos a trabalhar com todo o grupo, tentando sempre criar um bom 

ambiente. 

Penso que só não consegui chegar, inicialmente, a um dos elementos 

deste NE, pois a sua postura não foi a mais adequada para trabalhar em 

comunidade de prática. Wenger (2006, p. 1) define “comunidades de prática” 

como “um grupo de pessoas que compartilham uma preocupação ou paixão por 

algo que fazem e aprende como fazê-lo melhor quando interagem regularmente”. 

Neste sentido, é conveniente que o NE trabalhe em equipa e nos inícios deste 

EP, mesmo fazendo bastantes tentativas, não existiu da parte desta pessoa essa 

proximidade. Após várias tentativas de fazer ver à pessoa que era vantajoso para 

todos trabalharmos em conjunto, acabamos por fazer com que existisse 

melhoramento da sua parte em relação ao trabalho em conjunto, acabando por 

ser proveitoso para ele e para todo o NE. 

O último dos elementos, que ainda não referi, foi também uma pessoa 

importante neste percurso. Teve sempre a preocupação de perguntar quando 

tinha dúvidas e ajudar todo o NE, quando assim era necessário. Revelou ser 

responsável e aplicado durante todo o ano letivo.  

Reunimo-nos inúmeras vezes e até definimos um dia durante a semana 

(5ºFeira de manhã) para trabalharmos em assuntos relacionados com o EP. 
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Falamos do trabalho que cada um foi desenvolvendo durante o ano letivo, 

refletimos sobre o processo de ensino, sobre as melhores estratégias a adotar 

para a lecionação das nossas aulas, sobre os problemas e dificuldades sentidas; 

emitimos opinião em relação às aulas dos colegas, entre muitas outras 

abordagens que fizemos, para que todos pudéssemos melhorar e tornarmo-nos 

melhores profissionais. É importante dizer que o clima que desenvolvemos ao 

longo deste EP foi de respeito, entreajuda e camaradagem, existindo sempre 

muita preocupação que todo o NE progredisse e não ficasse estagnado. 

Considero que foi determinante estabelecer uma relação desta natureza para o 

meu desenvolvimento pessoal e Profissional. 

Quanto ao meu PC conheci-o no dia no dia 3 de setembro de 2018 e, na 

verdade tenho de salientar que fiquei um pouco intimidado, talvez porque 

estivesse à espera de uma abordagem inicial diferente. Fez-nos algumas 

perguntas que me deixaram alerta para o dia seguinte, no qual teríamos uma 

reunião na Escola. 

Durante esta primeira reunião, o PC deixou-nos completamente à vontade 

para esclarecermos dúvidas que pudessem existir. Explicou também o que 

esperava de nós, definindo todas as tarefas que teríamos de realizar durante o 

ano letivo. Frisou, com muita relevância, que para termos sucesso neste EP 

deveríamos sempre trabalhar em grupo e ajudarmo-nos mutuamente. Depois 

desta primeira reunião na Escola, é importante mencionar que fiquei mais calmo 

e tranquilo, com a sensação de que teria uma pessoa disponível para me ajudar 

e orientar durante todo EP. 

Não esperei que o meu PC me dissesse qual era o caminho que devia 

traçar, apenas acreditei que este me ajudaria a evoluir profissionalmente. Ao 

longo de todo o EP, tenho de reconhecer que o PC foi determinante, pois a 

capacidade de me orientar durante todo o processo, bem como toda a dedicação 

disponibilizada, fizeram com que me tornasse melhor pessoa e melhor 

profissional. 

Em nenhum momento me senti desamparado, existindo sempre uma 

proximidade muito grande em tudo aquilo que ia concretizando. A sua 

capacidade de percecionar o meu estado espírito, em determinados momentos 
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do EP, fez com que ultrapassasse dificuldades e me sentisse mais seguro para 

enfrentar as demais adversidades.  

 

“Na segunda vez que os mandei calar, recebi um conselho precioso do 

PC, que ao reparar que estava um pouco nervoso, aconselhou-me a ter mais 

calma e disse-me também que a aula iria correr bem. Devo realçar que foi 

importante para mim, receber este reforço positivo do PC, visto que o resto da 

conversa com os alunos foi mais fluída e já não estive tão agitado.” 

 

Diário de Bordo. 6 de novembro de 2018 

 

Uma das funções do PC é incluir o EE na comunidade escolar, fazendo-o 

perceber qual a importância de ser um Professor reflexivo, dedicado, 

responsável e atento, entre outros aspetos. Albuquerque, Graça e Januário 

(2008), referem que o papel do Professor Cooperante é crucial para que os EE 

melhorem a sua atuação em aula, o seu processo reflexivo da prática e, por 

último, a sua forma de resolver e superar as adversidades, contribuindo para a 

formação e crescimento de docentes interventivos. 

 À medida que o ano letivo foi avançando, a minha identidade profissional 

alterou-se, uma vez que o PC me deu maior liberdade e autonomia para tomar 

decisões. De facto, a sua intervenção foi sendo cada vez menos sentida, fazendo 

com que crescesse a minha capacidade de identificar, refletir e resolver qualquer 

problema.  

Estou convicto de que o meu PC é uma pessoa muito competente, muito 

responsável, muito organizada e com um conhecimento acima da média. A 

capacidade de fazer perceber aos seus EE que trabalhar em grupo traria 

vantagens significativas para todos, foi uma mais-valia em todo o processo. A 

disponibilidade e a preocupação demonstradas, durante todo o ano letivo, bem 

como todo o acompanhamento, jamais será esquecido. 

Relativamente à minha PO, tive o prazer de a conhecer no primeiro ano 

deste mestrado, pois foi minha Professora. Desde aí, fiquei logo com a ideia de 

que era uma pessoa muito exigente e competente. Para além disso, algumas 
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pessoas que já passaram por este mestrado e que tiveram a felicidade de 

trabalhar com a minha PO, deram-me feedbacks muito positivos do trabalho que 

a Professora realizou, o que acabou por me deixar muito feliz e motivado para 

este ano de estágio. 

A preocupação por ela demonstrada, durante todo o estágio, ajudou-me 

a ser mais responsável e a não deixar trabalho para trás. A transmissão de 

conhecimentos, sabedoria e opiniões sábias fizeram com que evoluísse e 

crescesse enquanto Professor. 

3.6. Turmas Atribuídas 

 
3.7. 11º Ano – A turma de raiz 

O primeiro conselho de turma em que estive presente com o meu PC 

e restante NE foi, precisamente, sobre os alunos do 11º ano. Nesta altura, como 

ainda não havia sido decidida a colocação dos EE por turma, ainda não fazia 

ideia de que iria ter o privilégio de lecionar, durante este ano letivo, as aulas de 

Educação Física a esta turma. Assim sendo, as primeiras impressões sobre a 

turma do 11º foram obtidas através desta reunião. 

Após confirmação de que iria ser o Professor desta turma, tentei, junto 

do meu PC, obter a maior informação possível sobre os meus futuros alunos, 

para que deste modo me pudesse preparar o melhor possível para o primeiro dia 

de aulas e para o resto do ano letivo. 

O primeiro dia chegou e, ao contrário do que esperava, senti-me calmo 

e tranquilo, quando observei pela primeira vez a turma. Aquele primeiro impacto, 

com todos os alunos centrados em mim, fez-me sentir especial e com uma 

vontade enorme de fazer com que todos evoluíssem e se pudessem tornar 

melhores alunos e melhores pessoas. 

A turma no ano transato já tinha experienciado as aulas de Educação 

Física com um Professor Estagiário, o que na minha perspetiva poderia facilitar 

todo o processo, pois não estranhariam ter um Professor Estagiário a lecionar as 

suas aulas.  

Num primeiro momento, foram estabelecidas algumas regras, para 

garantir o bom funcionamento das aulas. Preocupei-me em passar-lhes a 

mensagem de que estaria ali pronto para os apoiar e ajudar, quando assim 
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necessitassem. Senti que isto me ajudou a aproximar-me dos discentes e que 

terá sido muito importante para que a minha relação com eles fosse sempre 

muito positiva. 

Parte importante do processo de ensino aprendizagem partiu da 

relação que foi estabelecida entre Professor e aluno, já que a vontade de fazer 

com que os meus alunos evoluíssem, conduziu-me à realização de aulas mais 

centradas nas suas caraterísticas individuais e consequentemente, o seu 

empenho nas aulas fosse também maior. “Os alunos são o centro do 

investimento enquanto professores iniciantes” (Batista, 2014, p. 35). 

O preenchimento das fichas individuais pelos alunos forneceu-me 

algumas informações importantes sobre as características de cada um deles. 

Pude constatar se eram alunos que praticavam algum desporto, qual o tipo de 

expetativa que tinham sobre a disciplina, qual a motivação para a mesma. Esta 

última informação foi muito importante, pois ajudou-me a verificar que mais de 

50% da turma não se encontrava motivada para a realização da aula de EF 

(Educação Física). Esta circunstância deixou-me surpreso, mas ao invés de 

desanimar, fez crescer em mim uma grande determinação em fazer com que a 

turma, na generalidade, olhasse para as aulas de EF de outra maneira. Além 

disto, através deste questionário, tomei conhecimento de que três alunos 

praticavam modalidades Desportivas.  

A turma do 11ºano do curso de Línguas e Humanidades B iniciou o ano 

letivo com um total de 25 alunos: 15 do género feminino e 10 do género 

masculino, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. No final do 

primeiro, duas alunas anularam a matrícula, restando 23 alunos. Uma das alunas 

esteve durante todo o ano letivo com atestado médico e, assim, impossibilitada 

de realizar as aulas práticas. No seu caso, apliquei um método de ensino-

aprendizagem sem parte prática.6 

Estas primeiras informações foram de extrema importância, contudo, 

só à medida que fui tendo contacto com a turma é que consegui perceber melhor 

 
6 Fazer relatórios da aula, com base nos conteúdos abordados na mesma. Apresentação de um trabalho 

em Powerpoint sobre os conteúdos abordados nas Unidades Didáticas. Ajuda nas tarefas da aula. 
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todas as suas dinâmicas. Devo realçar que não foi um início fácil, pois tive de 

combater a desmotivação de alguns alunos. Este fator fez com que as 

estratégias adotadas fossem várias vezes repensadas e reestruturadas. Com 

gosto e prazer vi alunos evoluírem e ganharem determinação na realização de 

determinadas modalidades, que, no preenchimento da ficha individual indicaram 

não serem do seu agrado, como por exemplo Futebol ou Voleibol. 

Um aspeto que me deixou apreensivo nas primeiras aulas práticas foi 

o de ter reparado que alguns alunos não se relacionavam com outros da mesma 

turma. Constatei que existiam alguns grupos dentro da turma, contudo ao 

contrário do que pensei inicialmente, estes elementos eram muito unidos e 

ajudavam-se mutuamente. O trabalho cooperativo destes alunos teve um papel 

fundamental para a evolução de todos. Não posso dizer que foi uma situação 

que me deixasse confortável, mas após conversa com o meu PC cheguei à 

conclusão de que teria de ter calma e tentar retirar o melhor rendimento possível 

de cada aluno naquele momento. 

Apesar da existência destes grupos na turma, o bom ambiente nas 

aulas esteve sempre presente, devendo-se sobretudo à relação que estabeleci 

com todos os alunos, sendo este, na minha opinião, o ponto principal para que 

estes pudessem evoluir e ganhar um gosto diferente pela disciplina de Educação 

Física. Penso que, sem esta proximidade, não teria conseguido retirar o que de 

melhor cada aluno tinha para dar. Mesmo existindo esta proximidade, senti 

sempre que todos os alunos me respeitaram, pois sentiam que, para além de um 

Professor que fazia tudo para que melhorassem e evoluíssem, também tinham 

uma pessoa que fora das aulas estava pronto a ajudá-los. 

Sem uma relação de proximidade entre Professor-aluno o sucesso das 

aprendizagens poderia ficar comprometido. Um Professor sente-se 

verdadeiramente realizado quando observa que os seus alunos têm sucesso, 

não só nas aprendizagens escolares como também no seu quotidiano. 

Para além de todos os meus ensinamentos durante este ano letivo, é 

importante para mim perceber que lhes transmiti uma mensagem positiva sobre 

a disciplina de Educação Física e que esta os ajudará no seu desenvolvimento 

pessoal. Procurei através das aulas de Educação Física apresentar-lhes valores 
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importantes para a vida, como a entre ajuda, a cooperação, a camaradagem. Foi 

com a maior satisfação que vi alunos que não apresentavam qualquer tipo de 

interação no início do ano letivo, passarem a ajudar-se mutuamente no decorrer 

das aulas. 

Sem dúvida, foi um ano letivo muito extenuante. Importante para mim 

foi perceber que cresci, que me tornei uma pessoa melhor, que a minha 

identidade profissional sofreu alterações positivas e que, acima de tudo, 

participei na evolução dos meus alunos. Todo o esforço e dedicação que 

entreguei à minha turma foi recompensado pela evolução gradual que observei 

nos discentes, quando terminei o ano letivo. Este gosto sentido por mim, não tem 

preço, porque é isto que me faz sentir um verdadeiro Professor de Educação 

Física. 

 

3.8. 6º ano – A turma partilhada 

A turma do 6ºano da Escola Frei Manuel de Santa Inês (Baguim) fez 

também parte do meu percurso enquanto Professor Estagiário. Comecei a 

lecionar esta turma juntamente com um colega de estágio e esta experiência foi, 

sem margem para dúvidas, muito rica, pois o contexto em que estava inserido, 

era diferente daquele que encontrava na ESRT. 

Quando soubemos que iríamos ter a oportunidade de lecionar a turma do 

6º ano, procuramos junto do Professor titular da turma obter todas as 

informações possíveis para que nos pudéssemos preparar o melhor possível. O 

feedback obtido não foi o mais positivo, contudo esta informação fez com que 

ficássemos alerta e nos preparássemos da melhor forma possível para eventuais 

adversidades. 

As aulas lecionadas foram diferentes e custou-me um pouco a habituar à 

realidade que tinha pela frente.  No início a minha abordagem foi muito parecida 

com a que tinha na ESRT, com a minha turma de 11º ano, o que acabou por 

dificultar a minha integração nesta outra turma. Ao percecionar que a minha 

postura não estava a ser a mais adequada para o contexto em que estava, tive 

de me reajustar à turma. Como as aulas eram lecionadas em conjunto, existiu 

sempre o cuidado de planearmos, eu e o meu colega, muito bem o que cada um 
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iria fazer, para agirmos em consonância. 

No primeiro dia de aulas, sentimos necessidade de explicar a forma como 

iriamos trabalhar, para que os alunos percebessem quais os métodos adotados. 

À medida que as aulas foram avançando, fomos conhecendo melhor a turma, o 

que nos permitiu melhorar a nossa interação com o grupo. 

 À imagem do que já tinha acontecido com a planificação das turmas de 

11º ano, também para a turma do 6º ano o planeamento foi feito em conjunto. 

Foi mais um momento marcante deste EP, dado que uma vez mais, tive a 

oportunidade de trabalhar em parceria com um colega do NE, o que acabou por 

contribuir para o meu crescimento enquanto docente. Tal exigiu de nós uma 

grande organização. Os planos de aulas eram sempre realizados na semana 

anterior e as respetivas reflexões imediatamente a seguir à lecionação das 

mesmas. Deste modo, para além de termos a perceção dos pontos fortes ou 

menos fortes das aulas, ficávamos de imediato com o seu registo escrito. 

 No que respeita às nossas intervenções junto da turma, acordamos que a 

explicação dos exercícios seria repartida, ou seja, uma vez seria eu a explicar o 

exercício e o seguinte o meu colega. Em cada exercício, optamos por não dividir 

a turma em duas, tendo assim a possibilidade de intervir junto de qualquer 

elemento. Esta estratégia resultou, pois conseguimos verificar que os alunos 

evoluíram, tirando partido do envolvimento de ambos os Professores. 

 De um modo geral, os alunos eram faladores e inquietos, contudo, 

também, sabiam retribuir com um sorriso ou um gesto de carinho, 

comportamentos típicos para a sua idade. Num primeiro momento, foi preciso 

definir com clareza algumas regras, para que o bom funcionamento da aula não 

fosse posto em causa, porém sabia que estas atitudes são “normais” em crianças 

desta idade. 

 Esta experiência foi nova para mim, o que me obrigou a encontrar novas 

estratégias para fazer face às adversidades que me surgiram. Sinto que 

enriqueceu o meu EP pois fui submetido a situações que ainda não tinha 

vivenciado. Quanto aos meus alunos, observei que tiveram prazer e alegria nas 

aulas de Educação Física, pois o seu sorriso contagioso no decurso das aulas 

comprovava o gosto pela disciplina. 
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4. Organização e Gestão do ensino e aprendizagem 

 
 

4.1. Conceção 

A partir do momento em que soube que iria lecionar numa escola durante 

este ano letivo, de forma inevitável isso exigiu de mim uma preparação 

antecipada para o que se adivinhava. Assim, tentei o mais rapidamente possível 

analisar e explorar tudo o que estava à minha volta para conseguir reagir às 

adversidades que iria encontrar pelo caminho. 

A conceção e intervenção do Professor não assenta somente em lecionar 

aulas, mas em tudo o que envolve o ensino. Desta forma, segundo as normas 

orientadoras do EP, a conceção consiste em “projetar a atividade de ensino no 

quadro de uma conceção pedagógica referenciada às condições gerais e locais 

da educação, às condições imediatas da relação educativa, à especificidade da 

EF no círculo do aluno e às características dos alunos”.  

Por esta ordem de ideias, a conceção ganha uma importância vital na 

organização e gestão do processo EA, pois atua como base em todo este 

processo. Esta organização terá como objetivo influenciar de forma significativa 

as aprendizagens dos alunos. Assim, o docente planeia, realiza, analisa e avalia 

a sua participação. Para isso, dei importante relevância à leitura e análise que 

fiz dos seguintes documentos: Projeto Educativo de Escola, Regulamento 

Interno, Projeto Curricular de Escola, Regulamento Específico do grupo de EF e 

os Critérios de Avaliação do grupo de EF. Estes ajudaram-me a construir a minha 

conceção de ensino, pois, segundo Bento (2003, p. 19), “a planificação do 

processo educativo é extremamente, pluridimensional e multiforme, dependendo 

também de condições adversas”. 

A análise e reflexão que fiz destes documentos, permitiu-me com outra 

clareza idealizar e preparar os objetivos que tracei para a minha turma. Acredito 

mesmo que foram fundamentais, pois, a grande complexidade que o processo 

educativo exige de um Professor, implica que este faça um trabalho de pesquisa 

muito intenso, antes de o aplicar na sua prática. 

Após o docente ter conhecimento do contexto e da realidade em que está 

inserido, deve ter em atenção as questões ligadas à disciplina. 
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Consequentemente deve munir-se de competências que lhe possibilitem fazer 

um trabalho de qualidade. Com isto, tive o cuidado de consultar e ler o que estava 

escrito nos programas de EF e de seguida fazer os devidos ajustes em prol da 

evolução e aprendizagens dos meus alunos.  

Ainda antes de um Professor assimilar todas estas questões relacionadas 

com o processo EA, é fundamental que tenha uma perceção própria sobre o 

ensino, sobre a disciplina que leciona, sobre os alunos que terá nesse ano letivo 

e também do contexto em que a escola está inserida. De acordo com Graça 

(2001, p. 110), “as conceções que os professores possuem acerca dos 

conteúdos de ensino e acerca dos alunos com quem trabalham refletem-se no 

modo como pensam e desenvolvem as suas práticas de ensino”. 

Foi também muito importante para mim compreender e identificar a 

conceção da disciplina de EF na ESRT. Para isso, tive a colaboração do meu PC 

que me ajudou a perceber quais as dinâmicas predominantes da mesma. Com 

regularidade esta escola realiza atividades desportivas, promovendo assim nos 

seus alunos o gosto pela prática regular de atividade física. 

Acredito que a EF tem a capacidade de influenciar de forma positiva os 

alunos, contribuindo igualmente para o seu desenvolvimento pessoal. Por isso 

mesmo, tentei que, em todos os momentos, os meus conhecimentos fossem 

transmitidos de forma simples e clara e assim pudessem ser assimilados pelos 

meus alunos.  

Apesar de nesta fase do meu EP ainda persistirem muitas dúvidas e 

questões, entendo a conceção como um excelente ponto de partida, de onde 

pude retirar ilações muito importantes e preparar-me para as tarefas seguintes. 

 
4.2. Planeamento 

O planeamento do docente deve ter sempre em conta as ambições, 

potencialidades e fragilidades que os alunos apresentam. Desta forma, é preciso 

perceber quais as caraterísticas da escola e da turma em que vamos lecionar, 

conhecer todos os recursos materiais, espaciais e humanos, a fim de acautelar 

o seu bom funcionamento. 

O planeamento é “a esfera de decisão na qual o professor pré-determina 

quais os efeitos a alcançar no ensino e para que são despendidos tempo e 
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energia” Bento (2003, p. 16). Durante este EP planifiquei em três níveis a minha 

prática pedagógica, sendo eles o Planeamento anual (nível macro), Unidade 

Didática (nível meso) e Plano de aula (nível micro). Todos estes níveis estão 

intrinsecamente relacionados e interligam-se entre si. De seguida, passo a 

explicá-los de forma mais pormenorizada. 

 
4.3. Planeamento Anual 

Os inúmeros fatores que condicionam o meio escolar exigem do docente 

uma preparação para o ano letivo. Para isso, o Professor começa por realizar o 

planeamento. Este é o primeiro passo no processo de EA, onde é estruturada 

toda a sequência de aprendizagens dos nossos alunos, objetivos e metas a 

cumprir, bem como todos os conteúdos a lecionar. Bento (2003, p. 8) define 

planeamento como “uma reflexão pormenorizada acerca da direção e do controlo 

do processo de ensino numa determinada disciplina”, considerando “um elo de 

ligação entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas 

das respetivas disciplinas, e sua realização prática” (Bento, 2003, p. 15). 

O primeiro documento recebido pelo NE foi o PA, onde tivemos a 

possibilidade de verificar todos os conteúdos referentes as UD. Este foi 

elaborado pelo grupo de EF do AERT3 à imagem do PNEF e continha 

informações sobre os recursos materiais e espaciais da escola e sobre os 

objetivos a cumprir segundo o RI e o projeto curricular. 

Ao analisar o documento, reparei que o grupo de EF tinha esquematizado 

um plano com apenas cinco UD, que para o 11º ano eram as seguintes: Futsal, 

Ginástica Acrobática, Basquetebol, Badminton e Voleibol. Surgiram neste 

momento algumas dúvidas, pois de forma antecipada tinha analisado 

planeamentos anuais de outros Agrupamentos de Escolas e havia reparado que 

para um ano letivo, existiam mais UD que as que constavam neste documento. 

Após discussão com todo o NE, chegámos à conclusão, de que, para existir uma 

maior evolução dos nossos alunos, estes precisam de tempo. Assim, o aumento 

de UD por ano letivo implicaria menor tempo de exercitação por modalidade, 

fazendo com que as oportunidades de aprendizagens dos alunos fossem mais 

reduzidas. 
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Deste modo, percebi que o PA me ajudaria a entender o que iria enfrentar 

no decurso do ano letivo. Tanto ao nível de conteúdos programáticos, como dos 

conhecimentos que os alunos deviam adquirir, este foi importante para o sucesso 

educativo dos meus alunos. Cada UD tinha o número de tempos letivos que 

seriam lecionados em cada período, sendo 18 para Futsal e 16 para Ginástica 

Acrobática, no 1º período. Ainda neste período existia a hipótese de acrescentar 

5 tempos letivos a estas UD. No 2º período, os tempos letivos estavam 

distribuídos por Basquetebol e Badminton, sendo 16 para a primeira modalidade 

e 12 para a segunda. Também aqui sobravam tempos livres que poderiam ser 

distribuídos pelas modalidades, num total de 8. No 3º e último período, estavam 

programadas 16 aulas para a modalidade de Voleibol, existindo apenas 2 tempos 

livres, por ser um período mais pequeno e lecionarmos apenas uma modalidade. 

A construção do PA deve ser realizada de forma consciente e flexível, 

para que, à medida que o ano letivo vai decorrendo, possa ser possível a sua 

adaptação e ajuste à realidade que nos surge. Assim, o PA torna-se um 

instrumento fundamental, pois orienta-nos em todo o processo de EA. Contudo, 

tal como refere Bento (2003, p. 60), funciona como “um plano sem pormenores 

da atuação ao longo do ano”. Por esta ordem de ideias, este PA ofereceu-me 

uma linha condutora para o ano letivo, no entanto ajustei-o mediante as 

necessidades que me foram surgindo. Assim, no 1º período, lecionei 19 aulas de 

Futsal e 17 de Ginástica Acrobática. No 2º período, foram realizadas 18 aulas de 

Basquetebol e 15 de Badminton. Por último, o terceiro período foi todo ele 

dedicado ao Voleibol. Percebe-se, finalmente, que em nenhuma modalidade 

foram lecionadas as aulas que estavam previstas, pois como tinha margem de 

manobra no número de aulas por período, achei importante a sua extensão, 

resultando assim em melhorias muito consideráveis em todas as UD.  

Tive sempre em conta no meu planeamento que este se refletisse em 

boas aprendizagens. O desafio de criar um PA bem organizado, que vá ao 

encontro das necessidades dos alunos, torna-se fundamental para o êxito dos 

alunos e consequentemente do seu docente. Assim, o PA foi determinante 

durante este EP, pois serviu de base para o que foi concretizado durante o resto 

do ano letivo. 
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4.4. Unidade Didática 

O ato educativo exige do docente um planeamento aprofundado com 

ideias bem claras acerca do que este pretende atingir. De forma natural, existe 

a necessidade de utilizar estratégias adequadas a fim de se incluir os alunos no 

processo de EA, fazendo com que estes possam evoluir e assim preparar-se da 

melhor maneira para as demais adversidades que a vida lhes trará. 

Após análise dos objetivos do PA, será crucial encadear ou organizar 

todas as matérias que irão ser lecionadas. Esta é uma tarefa extremamente 

complicada, que deve requerer a reflexão pormenorizada do Professor, pois este 

deve ter a sensatez de encontrar um equilíbrio entre aquilo que pretende e a 

capacidade que os seus alunos têm para alcançar esses objetivos. Para isso, 

devem ser tomadas decisões de forma consciente, tendo um conhecimento 

prévio da realidade que se vai encontrar. 

Deste modo, surge no segundo nível de planeamento, as Unidades 

Didáticas (UD). Para Bento (2003, p. 75), "as unidades temáticas ou didáticas ou 

ainda de matéria são partes essenciais do programa de uma disciplina. 

Constituem unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e 

apresentam aos professores e alunos etapas claras e bem distintas de ensino e 

aprendizagem". É assim determinante perceber que estas etapas não têm 

somente como objetivo colocar de forma prudente as demais matérias a serem 

lecionadas pelos tempos letivos da UD, mas também realizar de forma minuciosa 

uma planificação que tenha como direção o sucesso dos alunos e consequente 

evolução dos mesmos.  

Assim, mesmo estando num nível macro de planeamento, a análise 

aprofundada que fiz dos objetivos referidos no PA, foi a principal base para a 

elaboração das UD nas diferentes modalidades. Para Bento (2003, p. 76), é em 

“torno da UD que decorre a maior parte da atividade de planeamento e de 

docência do professor”.  

Durante o meu EP construi as minhas Unidades Didáticas (UD), em torno 

do Modelo de Estrutura de Conhecimento (MEC), proposto por Vickers (1990). 

Será importante mencionar que ouvi falar do MEC pela primeira vez numa aula 

do primeiro ano deste mestrado. A realização de um trabalho sobre este modelo 
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e consequente apresentação numa aula, bem como estudo pormenorizado para 

o exame final de Didática Geral do Desporto, ajudaram-me a ficar com uma ideia 

mais clara acerca deste modelo. 

O MEC tem como principal objetivo ajudar e apoiar o Professor de EF na 

planificação do ensino de uma modalidade. Torna-se uma ferramenta 

importante, pois facilita a organização e planificação dos conteúdos. Este modelo 

estrutura a matéria hierarquicamente em quatro componentes transdisciplinares: 

habilidades motoras, fisiologia do treino, cultura desportiva e conceitos 

psicossociais, dividido ainda por três fases: análise, decisão e aplicação. 

Seguindo esta ordem, estas três fases do MEC são compostas por oito módulos. 

Da fase de análise constam os módulos 1 a 3, da fase de decisões os 

módulos 4 a 7 e de aplicação, o módulo 8. O primeiro módulo denominado 

Estrutura do Conhecimento permite-nos estruturar os conteúdos das 

modalidades desportivas lecionadas no ano letivo, através das quatro 

componentes transdisciplinares. Desta forma, compreende-se que este módulo 

é muito importante e tem como função munir o Professor de um suporte teórico 

que lhe permite fazer, quando necessário, a sua aplicação na prática. 

O segundo módulo, Análise do Envolvimento, deu-me a possibilidade de 

ter a perceção dos recursos materiais, espaciais e temporais para cada UD. O 

Roulement permitiu que tivesse antecipadamente a informação sobre o espaço 

onde iria lecionar a minha aula. Ter esta informação permitiu fazer os acertos 

necessários ao planeamento, pois saber previamente o local onde iria lecionar, 

fez com que soubesse antecipadamente se o espaço disponível era adequado 

para a modalidade que ia lecionar. Caso não fosse adequado, restavam-me duas 

soluções: a primeira, e mais utilizada, passava por trocar de espaço com algum 

colega do grupo de EF, a segunda, planear uma aula diferente, com outros 

conteúdos. Devo realçar nesta parte que em todos os momentos, mesmo que 

por vezes tenha existido alguma dificuldade, consegui sempre que colegas do 

grupo de EF trocassem comigo. 

O terceiro e último módulo da primeira fase, Análise, dá-nos informação 

dos alunos. Como é óbvio, no início do ano letivo, não tinha qualquer informação 

sobre estes, a não ser a fornecida pelo meu PC. A primeira forma de saber algo 
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sobre eles foi através da Ficha individual do aluno. Com este instrumento pude 

verificar alguns aspetos importantes, principalmente sobre a motivação que os 

alunos tinham para a disciplina de Educação Física. Através da AD também 

consegui obter informações importantes, pois possibilita verificar o nível que a 

turma apresenta no início da UD, bem como verificar algum caso que mereça 

especial atenção. A partir de uma análise profunda aos três módulos indicados 

conseguimos partir para a seguinte fase. 

Relativamente à segunda fase, a tomada de decisão inclui-se no módulo 

4, denominado Extensão e Sequência dos Conteúdos. Esta parte foi muito 

importante para mim, pois foi aqui que coloquei a estrutura da UD. Toda a 

sequência de conteúdos foi estabelecida e enquadrada na UD, permitindo-me 

estruturar de forma equilibrada todas as matérias e ensino. Após a criação de 

toda a estrutura, senti a necessidade de explicar ou justificar a forma como 

estava estruturada. Assim, tive a possibilidade de esclarecer o porquê de em 

determinada altura da UD lecionar um determinado conteúdo, em vez de outro 

qualquer. 

 

“Na aula anterior introduzimos o remate e para que este tivesse oposição, 

nesta introduzimos o bloco. Para existir oposição ao remate, achei importante 

que este conteúdo fosse lecionado nesta aula, pois queria aumentar a dificuldade 

do rematador.”  

Reflexão da aula 6. UD de Voleibol. 03 de maio de 2019 

 

Esta estrutura ajudou-me, pois podia consultá-la diariamente e refletir 

sobre o que ia acontecendo nas aulas. Desta forma, tinha a possibilidade de a 

reajustar e melhorar assim todo o processo. Penso que foi uma mais-valia para 

mim, mas também para o meu PC, pois este tinha a noção do trabalho que eu 

realizava e ao mesmo tempo podia ajudar-me a melhorar todo o meu 

planeamento. 

No quinto módulo defini os objetivos para cada UD. Através dos objetivos 

expostos no PA, tentei encontrar um equilíbrio entre aquilo que pretendia e o 
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nível geral que a turma apresentava. Para isso tive em conta as condições 

materiais e espaciais para cada UD. 

O módulo seis destina-se à Configuração da Avaliação. De todos os 

módulos, este foi aquele em que já tinha maior conhecimento prévio, pois no ano 

transato realizei um trabalho sobre este módulo do MEC. Aqui, enquadrei, 

juntamente com um colega do NE, a norma avaliativa a utilizar durante todo o 

processo. Existiram critérios específicos previamente estabelecidos que me 

permitiram avaliar os meus alunos em todas as UD. 

O sétimo módulo desta fase, indica-nos as Progressões de Ensino. Aqui 

delineei uma ideia de progressão e evolução, tentando sempre aumentar a 

complexidade dos exercícios.  

 

“Comecei por recapitular o remate, pois achei que uma grande parte da 

turma precisava de exercitar um pouco mais este gesto técnico. À medida que 

fui percecionando que as equipas melhoravam, fui aumentando o nível de 

dificuldade dos exercícios. O objetivo passava por criar estímulos novos e assim 

mantê-los motivados na tarefa”. 

 

Reflexão da aula 7 e 8. UD de Voleibol. 07 de maio de 2019 

 

As aprendizagens devem assim ter uma sequência coerente e estar de 

acordo com os objetivos definidos. 

Por último, temos a fase de Aplicação, que corresponde ao módulo 8. 

Neste caso, foram aplicados em contexto real todos os pressupostos 

mencionados, onde além disto, todos os documentos eram publicados no meu 

portefólio online, estando disponível para a minha PO, PC e restante NE. 

A UD é um dos documentos mais predominantes do MEC, pois mostra-se 

fundamental para a distribuição das aulas. De acordo com Bento (2003) as 

Unidades Didáticas são partes fundamentais de um programa de uma disciplina, 

pois compõem as unidades do processo pedagógico e apresentam aos 

professores e alunos etapas distintas do processo EA. Na sua elaboração, 

inicialmente senti algumas dificuldades. Penso que o primeiro grande problema 
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foi o de filtrar os conteúdos e determinar o tempo de exercitação dos mesmos. 

Além disto, não sabia muito bem como é que devia ajustar estes mesmo 

conteúdos às capacidades dos alunos. Apesar de ter feito uma grande pesquisa 

literária, as resoluções para estes problemas foram em conjunto com o meu PC 

e NE. A constante discussão pela procura das melhores estratégias, serviu para 

conseguir ultrapassar as adversidades. 

A elaboração da UD possibilitou-me, durante este EP, encontrar a minha 

própria estratégia de ensino. Teve a capacidade de me guiar e orientar, mas 

também de me fazer perceber que, por vezes, existe a necessidade de 

alterarmos o que está planeado, para que o bom funcionamento do nosso 

planeamento se mantenha. 

 
4.5. Plano de Aula 

O plano de aula (PDA) é o terceiro e último nível de planeamento do 

processo EA. É através da UD que é retirada toda a informação para a sua 

planificação, correspondendo à componente micro dos níveis de planeamento. 

O PDA é uma excelente ajuda para o bom desenvolvimento da aula, pois 

funciona como auxílio para que o docente não se esqueça dos aspetos 

importantes que esta possui. Desta forma, o PDA serve como guia orientador da 

ação pedagógica, organizando de forma ordenada os conteúdos programáticos 

da aula. Segundo Tenroller e Merino (2006, p. 38) este revela-se “um elemento 

indispensável aos profissionais que realmente têm o hábito de trabalhar de 

maneira organizada...”, já de acordo com Bento (2003, p. 89),  indica-nos que 

“antes de entrar na aula o professor tem já um projeto da forma como ela deve 

decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões fundamentais”. 

Assim sendo, é para mim determinante que o docente crie um modelo que 

esteja ajustado às suas próprias caraterísticas e às da turma que leciona. Para 

além disso aquele, deve ser de fácil compreensão. 

A estrutura do meu PDA foi criada juntamente com o meu NE e PC. Este 

foi elaborado com o objetivo de todos termos um documento uniforme, prático e 

assim podermos trabalhar em sintonia. Bento (2003, p. 152) refere que “existem 

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

uma variedade de constelações possíveis, mas sem que nenhuma possa afirmar 
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a pretensão de validade universal”. Com base neste pressuposto foi elaborado 

de forma a realçar as caraterísticas mais importantes na consulta e análise. 

O documento poderá ser consultado em anexo 1. Assim, na parte superior 

existe um cabeçalho que indica todos os elementos inerentes à aula: nome do 

Professor, turma, número de alunos, data, hora de início e fim, material 

necessário, espaço a utilizar, UD a lecionar e número da aula de cada UD. Ainda 

neste local, observamos as funções didáticas: introdução, exercitação, 

consolidação e avaliação. Segundo Vickers (1990, p. 100), estas “caracterizam 

as tarefas essenciais (frequentemente designadas por etapas, partes ou fases) 

do processo de ensino. Deduzem-se das leis do processo de conhecimento e 

aprendizagem e refletem o ciclo completo de apropriação da matéria pelo aluno” 

(Bento, 2003, p. 126). Estas dizem também respeito ao conteúdo lecionado 

nessa UD. Para mim, têm a particularidade de dar a conhecer ao Professor qual 

o nível de aprendizagem em que a turma se encontra naquele momento e a partir 

daí estruturar ou construir situações de aprendizagem, que levem a turma a 

evoluir. Por último, os objetivos da aula pré-determinam as metas a atingir no 

PDA. Comecei sempre por preencher o cabeçalho, pois acho que é fundamental, 

na elaboração de um PDA, pensar e elaborar primeiro os objetivos da aula e 

suas respetivas funções didáticas. 

O PDA abarcava três partes distintas, que se interligavam. Parte inicial, 

que tinha como grande objetivo preparar a turma para a parte fundamental da 

aula. Numa primeira fase do ano letivo, tive necessidade de controlar todos os 

movimentos que a turma fazia, contudo, à medida que fui ganhando maior 

confiança nas minhas práticas pedagógicas e a turma foi respondendo de forma 

positiva às rotinas criadas, deixei de centrar em mim todos os movimentos desta 

parte da aula, começando a dar maior liberdade aos alunos, para que a turma 

pudesse realizar o aquecimento de forma mais autónoma. 

 

“Tinha preparado fazer um aquecimento analítico, contudo reparei que os 

alunos pegaram logo nas raquetes, quando chegaram ao pavilhão, começando 

de seguida a fazer batimentos. Esta atitude levou-me a alterar a parte inicial, pois 

para além de ter gostado da atitude que os alunos tiveram, senti que seria mais 
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vantajoso que estes se preparassem para a parte fundamental, fazendo 

batimentos de forma progressiva.” 

 

Reflexão da aula 7 e 8. UD de Badminton. 12 de março de 2019 

 

“O início da aula foi muito parecido com o da aula anterior, pois os alunos 

de forma autónoma pegaram nas raquetes e começaram logo a aquecer. Optei 

por não dizer nada e deixei que tudo decorresse de forma natural, pois a minha 

intervenção nesta fase poderia “danificar” a boa atitude e postura que os alunos 

tiveram”. 

Reflexão da aula 9. UD de Badminton. 15 de março 2019 

  

Na parte fundamental da aula do PDA, estavam espelhados os exercícios 

que planeei com o objetivo de abordar os conteúdos das UD. Tinha como grande 

intenção criar situações de aprendizagem aos alunos, fazendo com que estes 

alcançassem os objetivos propostos para a aula. Tentei sempre aplicar o que de 

melhor se adequava à minha turma, contudo nem sempre consegui que os meus 

alunos chegassem ao que pretendia. Refleti sobre o que fiz e de seguida, quando 

algo não correu bem, tentei retificar e fazer melhor. 

 

“Acho que esta aula correu melhor que a aula passada. A utilização das 

estratégias para que não existisse desconcentração, resultou e os conteúdos 

abordados nas aulas anteriores foram postos em prática durante o jogo. De um 

modo geral, consegui que a turma estivesse mais focada e assim fizesse com 

que o jogo pudesse ser mais fluído. Em suma, penso que foi uma boa preparação 

para a avaliação sumativa, que será feita na próxima aula.” 

   

Reflexão da aula 16. UD de Basquetebol. 08 de fevereiro de 2019 

 

 A parte final da aula servia geralmente para falar do que correu bem, ou 

menos bem. Quando necessário, também preparava os alunos mencionando 

pormenores das aulas seguintes. 
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Na parte inicial, fundamental e final do PDA existiam cinco colunas com 

informações importantes para o desenvolvimento da aula. Estas indicavam o 

tempo e espaço de cada exercício, os conteúdos a lecionar, os objetivos 

específicos/organização de cada exercício, a situação de aprendizagem com 

imagem e critérios de êxito. 

A situação de aprendizagem com imagem era feita através de um 

pequeno texto, que descrevia de forma simplificada o exercício que ia realizar. A 

imagem ajudava a percecionar melhor o exercício. Nos critérios de êxito escrevia 

as palavras-chave que devia dizer aos alunos. Quando iniciei o ano letivo, 

sobrecarregava a minha turma com informação, pois não queria que ficasse 

nada por dizer. Com o decorrer das aulas, comecei a perceber que precisava de 

filtrar a informação e escolher o mais importante e adequado para o momento.  

 

“Quando mandei parar a primeira vez a aula, expliquei a posição base no 

Badminton, já que pela observação que fiz, notava-se que a grande maioria da 

turma não a realizava. Decidi também não falar de todos os critérios de êxito, 

explicando apenas os mais importantes, não sobrecarregando os alunos com 

muita informação. Esta estratégia foi preparada e adotada por mim, pois em 

Unidades Didáticas anteriores, quando expliquei um conteúdo à turma “exagerei” 

no tempo e informação que dei na explicação. Assim, em todos os conteúdos 

que abordei nesta aula, preocupei-me em filtrar os critérios de êxito mais 

importantes, acrescentando mais algum, caso fosse necessário para o 

desenvolvimento do aluno.” 

Reflexão da aula 1 e 2. UD de Badminton – 19 de fevereiro de 2019 

 

O PDA foi uma ferramenta fundamental para mim no sentido em que me 

obrigou a pensar e refletir sobre todo o processo de EA. O PDA serve de guia 

para toda a prática pedagógica. No entanto, é flexível, ao ponto de permitir que 

se altere, quando o que planeamos não corra como expectável. Realço e admito 

que numa fase inicial não foi uma tarefa fácil elaborar um PDA. Para além do 

tempo que demorava a terminá-lo, selecionar os exercícios mais adequados a 

cada situação de aprendizagem requeria muito esforço e dedicação da minha 
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parte. À medida que fui ganhando mais experiência fui capaz de pensar e planear 

as aulas de forma mais rápida. Atualmente, sinto-me mais bem preparado para 

realizar uma tarefa desta natureza, não tendo qualquer tipo de constrangimento 

em fazê-lo. Sinto, por isso, que o meu conhecimento aumentou e a minha 

bagagem neste momento é mais rica. Não me esqueço de que para ter este 

sentimento, muito contribuíram o meu PC e restante NE. 

Assim, deduzo que todos estes níveis de planeamento estão interligados. 

O PDA é uma ferramenta pedagógica fundamental para que os alunos possam 

evoluir e ter sucesso em cada UD. 

 
4.6. Realização 

Após uma preparação minuciosa e cuidada, o docente nesta fase põe em 

prática tudo o que planeou para o ano letivo. É aqui que toda a sua conceção de 

ensino é concretizada. 

Ter a oportunidade de realizar um EP foi deveras importante para mim, 

pois deu-me a possibilidade de me tornar um docente dotado de mais e novas 

ferramentas para reagir contra as adversidades da profissão de docente. A 

minha intervenção em contexto de aula, aos níveis de instrução, de feedback, 

demonstração ou de linguagem corporal melhorou, o que permitiu que ao longo 

do ano letivo as aulas fossem cada vez mais ricas e motivadoras para os alunos. 

Tentei em todos os momentos, durante este EP, ser o mais exigente 

possível comigo e com os meus alunos, sem nunca entrar em exageros. Foi por 

este caminho que tentei que existissem sempre boas práticas pedagógicas e os 

meus alunos fossem os mais beneficiados com isso, resultando daí o sucesso 

nas suas aprendizagens. 

 
 

4.7. Organização e controlo da aula 

A aula é para mim o ponto fundamental de todo o processo de ensino-

aprendizagem, já que é aqui que tudo o que é idealizado e planificado é posto 

em prática. Existem várias situações que ocorrem na aula que precisam de ser 

bem geridas pelo Professor, de forma a garantir que as aprendizagens dos 

alunos não sejam postas em causa. 
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Durante este EP foi, como enunciado no item 3.7 atribuída uma turma de 

11º ano do curso de Línguas e Humanidades B. Esta turma já tinha passado pela 

experiência de ter um EE no ano transato, pelo que não era pela primeira vez 

que os alunos passavam por este tipo de experiência. Recebi algumas 

informações preciosas sobre a turma, que me ajudaram a preparar melhor para 

as adversidades que me esperavam. 

Desde o primeiro dia estabeleci um conjunto de regras e rotinas que 

permaneceram durante todo o ano letivo. Achei importante esta minha 

estratégia, para que certas e determinadas situações ficassem logo previamente 

acordadas e não houvesse espaço para comportamentos menos apropriados na 

aula. Desta forma, tinha como objetivo principal que a turma atingisse um 

patamar de excelência educativa e assim pudesse alcançar os seus objetivos. 

Penso que foi uma boa estratégia de fazer perceber aos alunos a forma como 

iria conduzir as aulas, não existindo assim espaço para comportamentos 

inapropriados. 

 

“Foram mencionados, nesta aula, regras e deveres que os alunos devem 

adotar durante este ano letivo, para que o bom funcionamento das aulas de 

Educação Física decorra naturalmente.” 

 

Reflexão da aula 1 e 2. UD de Futsal. 18 de setembro de 2018 

 

Como já esperava não existiram ao longo deste ano letivo 

comportamentos que prejudicassem as aulas de EF, com a exceção de uma 

única vez, de imediato resolvida.  

No desenvolvimento intelectual e físico do aluno, necessitamos de realçar 

que a disciplina assume aspetos importantes na maturação individual e no 

desenvolvimento do controlo emocional em situações que exigem tolerância à 

frustração, autocontrolo e persistência (Sarmento, 2004). 

 

“Para finalizar, durante a aula, ocorreu uma situação menos agradável, 

em que um aluno foi mandado sentar-se, pois teve um comportamento menos 
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adequado, perante uma chamada de atenção do professor. Não querendo perder 

o controlo da turma, foi necessário atuar desta forma, pois a atitude do aluno não 

foi a mais correta.” 

 

Reflexão da aula 13. UD de Basquetebol. 01 de fevereiro de 2019 

 

Excetuando esta situação referenciada e prontamente resolvida, a turma 

adotou um comportamento exemplar, fazendo com que o ambiente fosse 

agradável e propício às melhores aprendizagens. A boa relação criada entre 

Professor e alunos foi também um fator decisivo, pois desta forma foi possível 

retirar de cada aluno o melhor que tinha para dar. 

 

 “A resposta que a turma tem dado, deixa-me bastante satisfeito, pois 

reparo que esta tem estado bastante motivada para a aula de Educação Física 

e consequentemente a sua evolução também tem acontecido de forma natural. 

Vou continuar a trabalhar com o mesmo afinco, para poder ter o prazer de ver a 

minha turma a evoluir e assim ganhar um gosto especial pela disciplina de 

Educação Física”. 

 

Reflexão da aula 9 e 10. UD de Badminton. 19 de março de 2019 

 

No início do ano letivo, achei que devia assumir todas as 

responsabilidades da aula. Desta forma, à medida que o ano letivo foi avançando 

e consequentemente me apercebi de que a turma me estava a dar respostas 

positivas fui, aos poucos, responsabilizando os alunos pelas atividades, 

concedendo-lhes assim uma maior autonomia. Assim, os alunos perceberam 

que o Professor é quem conduz a aula e a autonomia foi um processo que estes 

conquistaram, através de bons comportamentos e boas atitudes. 

 

“Sem querer dizer nada à turma, esperei que esta começasse de forma 

autónoma, fazendo sustentação da bola e preparando-se para a parte 
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fundamental da aula. Como tem sido habitual, todas as equipas responderam de 

forma positiva e começaram logo o aquecimento.” 

 

Reflexão da aula 13 e 14. UD de Voleibol. 21 de maio de 2019 

 

Quando a turma é bem controlada e cumpre as regras e normas 

estabelecidas estamos mais perto de atingir o sucesso, sendo que, no caso 

específico da minha turma, este fator foi muito importante para atingir os 

objetivos pretendidos. 

Este EP permitiu melhorar a minha forma de gerir e controlar uma turma, 

pois tive a possibilidade de discutir formas e estratégias com os meus colegas 

de NE e PC, fazendo com que me sinta neste momento mais bem preparado 

para lecionar em qualquer tipo de contexto educativo. 

 
4.8. Instrução Pedagógica 

“A instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do 

repertório do professor para transmitir informação diretamente relacionadas com 

os objetivos e os conteúdos do ensino (Siedentop, 1991), sendo, usualmente, 

referida como a “chave” da estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria aprendizagem (Silverman, 

1994). Dela fazem parte todos os comportamentos, verbais ou não-verbais (e.g., 

exposição, explicação, demonstração, feedback, entre outras formas de 

comunicação, nomeadamente não-verbal) que estão intimamente ligados aos 

objetivos da aprendizagem” (Rosado &Mesquita, 2011, p. 73). 

Neste sentido, foram várias as estratégias utilizadas durante este EP para 

transmitir aos meus alunos informação importante sobre os conteúdos 

abordados nas aulas. A informação dada aos alunos tem sempre como objetivo 

dotá-los de mais conhecimentos. No entanto, nem sempre é fácil saber como 

melhor transmitir esta informação de modo a que fique retida. “Não é, no entanto, 

fácil destacar as variáveis que afetam o processamento de informação, tendo em 

conta as diferentes situações de comunicação. Por exemplo, não se sabe, 

exatamente, que informação é mais facilmente retida e compreendida, mais 

facilmente esquecida, ou não adequadamente interpretada, e quais os fatores 
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que determinam essa retenção” (Mesquita et al., 2008 cit. por Rosado & 

Mesquita, 2011, p. 71). 

Quando iniciei o ano letivo, um dos erros que cometi foi o de passar muita 

informação aos meus alunos, querendo que estes absorvessem tudo o que lhes 

era transmitido. Achei que a turma necessitava que explicasse tudo de forma 

muito detalhada, levando muitas vezes a perdas de tempo desnecessárias. 

Reparei que a turma não estava a responder de forma positiva à minha forma de 

abordar os conteúdos de aula. Foi, então, necessário recorrer à ajuda do meu 

NE e PC, pois por seu intermédio, foi possível ter a noção do erro que estava a 

cometer. 

 Após alguns conselhos do meu PC e restante NE, comecei a filtrar a 

informação passada aos meus alunos, tendo percebido que a informação devia 

ser realizada de forma faseada. Deste modo, “a eficácia do processo de ensino-

aprendizagem depende da capacidade de conciliar o conhecimento específico 

com as estratégias de ensino e o recurso a técnicas específicas de apresentação 

dos conteúdos.” (Harari et al., 1995 cit. por Rosado & Mesquita, 2011, pp. 74, 

75). 

“Quando mandei parar a primeira vez a aula, expliquei a posição base no 

Badminton, já que pela observação que fiz, notava-se que a grande maioria da 

turma não a realizava. Decidi também não falar de todos os critérios de êxito, 

explicando apenas os mais importantes, não sobrecarregando os alunos com 

muita informação. Esta estratégia foi preparada e adotada por mim, pois em 

Unidades Didáticas anteriores, quando expliquei um conteúdo à turma “exagerei” 

no tempo e informação que dei na explicação. Assim, em todos os conteúdos 

que abordei nesta aula, preocupei-me em filtrar os critérios de êxito mais 

importantes, acrescentando mais algum, caso fosse necessário para o 

desenvolvimento do aluno.” 

 

Reflexão da aula 1 e 2. UD de Futsal. 19 de fevereiro de 2019 

 

A forma de comunicar com os meus alunos, foi sempre uma das minhas 

preocupações ao longo do ano letivo, pois era através desta que poderia chegar 
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mais facilmente ao sucesso. O erro cometido ajudou-me a perceber que tinha de 

preparar as aulas de forma diferente e concentrar-me mais em aspetos 

essenciais da mesma. 

Consegui desta forma, melhorar gradualmente a forma de comunicar com 

os meus alunos. Entendi que não era necessário passar muita informação, mas 

sim passar a informação mais importante, de forma a que alunos a pudessem 

reter. O uso recorrente de palavras-chave e linguagem corporal, demonstrações, 

feedback e questionamento, foram as estratégias mais utilizadas durante este 

EP. 

 
4.9. Demonstração 

A Demonstração foi uma das ferramentas mais utilizadas por mim durante 

este ano letivo. Penso que, em todas as aulas em que abordei novos conteúdos, 

recorri a esta ferramenta. A meu ver, através dela, os alunos conseguiam 

perceber com maior facilidade o que era pretendido. Segundo Temprado (cit. por 

Rosado e Mesquita (2011, p.96) “a apresentação do modelo do movimento 

pretendido permite diminuir o tempo de prática necessária para atingir 

determinado nível de performance em relação à prática efetuada na ausência da 

utilização prévia desta estratégia de apresentação”.  

Optei sempre por realizar pelo menos uma demonstração antes de efetuar 

qualquer exercício. Quando necessário, voltava a repetir a demonstração até 

sentir que todos os alunos tinham percebido o que era para fazer. “Uma só 

demonstração poderá não ser suficiente devendo-se, nesse caso, repeti-la 

diversas vezes” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 98).  

 

“A primeira figura que expliquei e exemplifiquei foi a posição do base, onde 

reparei também que os alunos já não se lembravam de qual era a posição correta 

para o fazer. Andei pelos grupos a tentar que o erro desaparecesse, mas como 

verifiquei que todos os grupos estavam a cometer o mesmo erro, optei por reunir 

todos os alunos à minha volta e demonstrei uma vez mais.” 

 

Reflexão da aula 2 e 3. UD de Ginástica Acrobática. 06 de novembro de 

2018 
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“De uma maneira geral, aconselha-se que a demonstração seja, sempre 

que possível, feita pelos praticantes (evitando-se investir sempre o mesmo 

praticante nessa tarefa), pelo seu efeito de modelação comportamental 

(gratificação do praticante escolhido, criação de um clima relacional positivo de 

imitação) … No entanto, com alguma frequência deverá ser o professor a fazer 

a demonstração, já que isso pode contribuir para criar uma imagem mais positiva 

de si e da atividade desportiva em causa;” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 98). 

 

Na minha turma, muito poucos alunos praticavam ou haviam praticado 

alguma modalidade desportiva, o que exigiu que, na maioria das vezes, fosse eu 

a ter de demonstrar os exercícios. A circunstância exigiu de mim um trabalho 

árduo, pois sabia que tinha de demonstrar muito bem todos os exercícios para 

que os alunos de seguida não cometessem erros. Como não dominava todos os 

movimentos, de todas as modalidades, pedi ajuda ao meu NE, principalmente a 

um dos elementos, pois era com ele que preparava a maioria das aulas. Por 

vezes, fui visto na sala de Professores a fazer movimentos estranhos, o que na 

verdade correspondia ao ensaio para a aula do dia seguinte.  

 

“O Professor e os pais daquele aluno ficaram a pensar que eramos 

malucos e que não estávamos bem da cabeça, pois ficaram a olhar para nós 

com cara de muito admirados. De certeza que não perceberam que estávamos 

a treinar um movimento importante da aula de amanhã. Ainda tentei que a 

Professora passasse por nós para lhe explicar o que estava a ser feito, mas não 

a vi mais depois da reunião. Interessa mesmo é ter exercitado o movimento e 

amanhã conseguir demonstrá-lo da melhor maneira, para que os meus alunos o 

consigam interiorizar.” 

 

Diário de Bordo. 14 de janeiro de 2019 – A demonstração em público 

 

Reconheço que nem sempre fiz todos os movimentos bem feitos, contudo, 

tive sempre a ajuda do meu PC e NE, que de forma pedagógica me chamaram 
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a atenção para isso e fizeram com que melhorasse a minha performance nas 

aulas seguintes.  

 

“O segundo exercício correu bem, contudo numa das demonstrações, 

reparei que fiz um misto de drible de progressão com drible de proteção, onde 

tinha como objetivo fazer somente drible de progressão. Numa próxima vez, terei 

de ter mais cuidado para não cometer este erro.” 

 

Reflexão da aula 2 e 3. UD de Basquetebol. 08 de janeiro de 2019 

 

“Um dos erros que cometi durante esta fase da aula foi ter demonstrado 

mal a posição base defensiva, uma vez que me coloquei muito próximo do cesto 

e demasiado afastado do atacante. Isso de facto fez com que o atacante não 

cortasse para o cesto, contudo deu-lhe muita liberdade para receber um passe 

e lançar ao cesto sem oposição. Quando explicar um exercício, devo também ter 

a preocupação de me posicionar bem, evitando assim que os alunos errem por 

imitação.” 

Reflexão da aula 5 e 6. UD de Basquetebol. 15 de janeiro de 2019 

 

Apesar de não ser muito do agrado da turma, sempre que achei oportuno 

e necessário, pedi a um aluno para demonstrar, tentando sempre escolher 

aquele que tivesse mais capacidade para o fazer. Nem sempre correu bem, mas 

na minha opinião é importante que os alunos percebam que também contribuem 

para o sucesso da aula, fazendo parte desta. 

 

“Assim sendo, na realização dos exercícios, tive a preocupação que os 

alunos se sentissem estimulados, aproveitando uma aluna que já praticou a 

modalidade para exemplificar os movimentos.” 

 

Reflexão da aula 1 e 2. UD de Voleibol. 23 de maio de 2019 
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4.10. Palavras-chave e linguagem corporal 

Como já referenciei anteriormente, quando iniciei o meu EP um dos erros 

que cometi foi o de tentar passar muita informação, de uma só vez, à minha 

turma. Consciente deste erro, tentei nas aulas seguintes ser o mais objetivo 

possível e ir logo ao encontro daquilo que pretendia transmitir, sem que para isso 

me tornasse aborrecido. 

O recurso a palavras chave, foi uma estratégia importantíssima para mim, 

pois permitia focalizar-me no que pretendia transmitir. Notei também que a turma 

foi recetiva a esta nova abordagem, ganhando assim um gosto maior pelas 

aulas.  Assim, “palavras-chave são conceitos que incluem, a maior parte das 

vezes, apenas uma ou duas palavras, com a finalidade de focar a atenção sobre 

aspetos críticos da tarefa” (Landin, 1994, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 

99). 

  

“Como é habitual, fizemos jogo onde foi pedido aos alunos que pusessem 

em prática aquilo que foi trabalhado na aula. Iniciamos também a forma de jogo 

4x4, onde foi explicado aquilo que era pretendido. Para isso, utilizei palavras-

chave, com o objetivo de focar os alunos nos aspetos mais importantes desta 

forma de jogo.” 

 

Reflexão da aula 4 e 5. UD de Voleibol. 30 de abril de 2019 

 

Para me focar no que era mais importante, colocava sempre no meu PDA 

as palavras-chave de cada exercício, exatamente da forma como iria dizê-las 

aos meus alunos. Esta estratégia permitia-me ser mais preciso e relembrar aos 

meus alunos os aspetos mais importantes de cada exercício. Também desta 

forma, conseguia fazer uma gestão mais eficaz do tempo de instrução, não me 

perdendo com informação dispensável. Isto permitiu que os meus alunos 

aprendessem e evoluíssem de forma mais rápida. 

 

“Sei também que não é uma Unidade Didática que domino da mesma 

maneira que dominava a anterior, por isso tenho de continuar a estudar muito. 
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Para ter sucesso nas aulas, tenho de me focar nos aspetos mais importantes. A 

utilização de palavras-chave poderá ajudar-me a ser mais objetivo e assim, a 

não me perder com informação desnecessária.” 

 

Reflexão da aula 2 e 3. UD de Ginástica Acrobática. 6 de novembro de 

2019 

 

Para além das palavras-chave, a comunicação não verbal também me 

ajudou a transmitir informação importante para os meus alunos. Através de 

gestos e expressões corporais consegui passar mensagens sem dizer uma única 

palavra. Em certas e determinadas situações, penso que cheguei ao resultado 

pretendido mais rápido através desta forma, do que propriamente, quando optei 

por dar feedback aos alunos. É uma forma de instrução que desperta a atenção 

dos alunos e ajuda-os a perceber melhor o que queremos dizer. A partir de certa 

altura, penso que o meu simples olhar transmitia a mensagem que queria passar 

e todos já sabiam o que era para fazer.   

  

“Como não estava a gostar da postura da turma, optei por ficar calado e 

esperar que todos se acalmassem. O meu olhar transmitiu-lhes o meu 

sentimento e a partir daí penso que a atitude melhorou, estando assim mais 

concentrados na tarefa.” 

 

Reflexão da aula 3. UD de Voleibol. 26 de abril de 2019 

 

Realço que à medida que o ano letivo foi avançando melhorei a forma de 

comunicar com os alunos. A relação que estabeleci com a turma também me 

ajudou a perceber a melhor forma de lhes transmitir as informações e ir ao 

encontro das necessidades de cada aluno. Deste modo, recorrer a palavras-

chave e a linguagem não verbal fez com que o empenho dos alunos aumentasse 

e em consequência todos evoluíssem. 

Em todos os momentos, quando passei alguma mensagem à turma verbal 

ou não verbal, procurei fazê-lo da forma mais motivada possível, pois sabia que 

a maneira como me expressava, influenciava o rendimento da turma e aquilo que 
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mais queria era que esta melhorasse e progredisse o máximo possível. 

 

4.11. Questionamento 

O Questionamento é mais uma ferramenta que o docente pode utilizar 

para poder comunicar com os seus alunos. Foram várias as vezes que utilizei o 

questionamento, sempre com o objetivo de me certificar se a matéria que estava 

a lecionar havia sido interiorizada ou não pelos discentes. Desta forma, “O 

questionamento dos alunos é um dos métodos verbais mais utilizados pelos 

professores, sendo a interrogação dos alunos, como método de ensino, tão velha 

como a própria instrução; constitui, por exemplo, a base do método de ensino 

desenvolvido por Sócrates (século V a.C.) – a maiêutica.” (Rosado & Mesquita, 

2011, p. 100). 

Não delineei nenhum momento específico para o fazer, simplesmente fi-

lo quando achei oportuno. Se numa aula era benéfico fazê-lo no início, noutra 

podia achar ou sentir que seria mais vantajoso fazê-lo antes de abordar um 

conteúdo novo. Ao proceder desta forma, tinha como objetivo perceber na 

verdade qual era o conhecimento dos alunos nas demais UD.  

 

“Antes de abordar o remate, decidi questionar a turma sobre o que sabiam 

do ano letivo passado. A aluna X pediu-me de imediato para explicar tudo outro 

vez, pois já não se lembrava de nada. Apesar de terem existido elementos que 

tinham algum conhecimento sobre este gesto técnico, optei por relembrar todo o 

movimento.” 

 

Reflexão da aula 8 e 9. UD de Badminton. 12 de março de 2019 

 

Apesar de ter sempre algum cuidado, quando questionava os meus 

alunos, numa das aulas questionei, por mais do que uma vez, uma aluna sobre 

um assunto que tinha sido abordado nas aulas anteriores. A aluna ao não saber 

a resposta e sentindo-se pressionada começou a chorar. A sua reação levou-me 

a pensar que tinha feito algo de muito terrível. Assim, após ter posto toda a turma 

a trabalhar, fui falar com ela. A aluna respondeu-me que tinha chorado por outro 
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motivo que nada tinha que ver com as perguntas que lhe fiz. Contudo, a partir 

daquele momento passei a ter um cuidado acrescido quando questionei os meus 

alunos e percebi que nem sempre estes estão dispostos a que lhes façamos 

perguntas sobre a matéria lecionada. 

 

“Hoje quando questionei a aluna X pela segunda vez, aconteceu uma 

coisa que nunca me tinha acontecido na aula. A aluna X começou a chorar, o 

que na verdade me deixou um pouco triste e a pensar que não a devia ter 

questionado uma segunda vez. Após falar com ela, disse-me que nada tinha a 

ver com as questões que lhe fiz, contudo vou ter de ter mais cuidado quando 

questionar a turma sobre alguma questão, pois não quero que ninguém saia 

triste ou chateado da aula.” 

 

Reflexão da aula 9. UD de Badminton. 15 de março de 2019 

 

Concluindo, “o questionamento pode ser uma estratégia instrucional 

decisiva para o desenvolvimento da autonomia do aluno, para o seu crescimento 

pessoal, para o crescimento do grupo de trabalho, na medida em que lhes 

permite problematizar as situações e contextos, orientar-se por objetivos, 

implicar-se do ponto de vista cognitivo e afetivo nas aprendizagens” (Rosado & 

Mesquita, 2011a, p. 109). “O questionamento é a chave para a compreensão” 

(Rosado &Mesquita, 2011, p. 98). 

 
4.12.  Modelos Instrucionais de Ensino 

O grande objetivo do ensino passa por promover as aprendizagens dos 

alunos. Neste sentido, será responsabilidade dos Professores garantir que os 

seus alunos tenham oportunidades substanciais de aprendizagens (Graça & 

Mesquita, 2013). É fundamental que todo o processo de EA seja muito bem 

estruturado e pensado, pois este é o caminho para uma atuação de sucesso do 

docente e consequentes aprendizagens dos seus alunos. 

Os modelos instrucionais têm uma importância extrema, tendo o docente 

como responsabilidade selecionar o que melhor se adequa às suas caraterísticas 

e ao contexto em que o processo EA se insere, encontrando assim um equilíbrio 
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entre as duas partes. Os modelos de ensino são princípios teóricos da atuação 

pedagógica, sendo que, “entre modelos de instrução mais centrados na direção 

do professor e modelos que concedem mais espaço à descoberta e à iniciativa 

dos alunos há que encontrar o justo equilíbrio entre as necessidades de direção 

e apoio e as necessidades de exercitar a autonomia, de modo a criar as 

condições favoráveis para uma vinculação duradoura à prática desportiva” 

(Mesquita & Graça, 2011, pp. 45-46). 

Quando pensamos em implementar um modelo, este deve ter como 

finalidade proporcionar boas aprendizagens aos nossos alunos. Desta forma, o 

docente deve ter a real noção de qual a melhor estratégia para implementar um 

ou mais modelos instrucionais. Quando uma decisão é tomada num determinado 

sentido, não significa que seja a mais correta ou adequada ao contexto, 

existindo, por isso, a possibilidade de esta se reajustar e até alterar, em benefício 

de melhores aprendizagens. Desta forma “Os modelos instrucionais não são 

estanques, nem se pode afirmar que alguns são melhores que outros. A sua 

adaptabilidade depende fortemente de variáveis de ensino e de aprendizagem a 

que é necessário atender no momento da sua escolha. Têm-se aberto 

possibilidades de cooperação criativa e mutuamente enriquecedora entre 

modelos e têm-se ensaiado desenvolvimentos diferenciados dos modelos para 

responder a contextos culturais, sociais e institucionais distintos, bem como a 

agendas com problemas e propósitos diferenciados” (Mesquita & Graça, 2011, 

p. 64). 

Quando iniciei o meu percurso na ESRT, ainda estava numa fase de 

adaptação a todas as condicionantes que o ato educativo nos exige. Como é 

óbvio, através de uma forte pesquisa e constantes conversas com o meu NE e 

PC, tentei de imediato procurar um modelo que melhor se adequasse à 

realidade em que estava inserido naquele momento. Desta forma, foi importante 

para mim delinear muito bem todas estratégias, para poder promover, da 

melhor maneira, as aprendizagens dos meus alunos. 

Corroborando a ideia de Rink (2001), que evidencia não existir um 

modelo que esteja adequado a todos os envolvimentos de aprendizagem, no 

meu EP auxiliei-me de alguns modelos instrucionais por UD lecionada.  
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Assim, penso que numa fase inicial, o Modelo de Instrução Direta (MID), 

é aquele que melhor se ajusta às dificuldades iniciais de EE, uma vez que o 

Professor está a conhecer a turma e vice-versa.  

“O MID caracteriza-se por centrar no professor a tomada de praticamente 

todas as decisões acerca do processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas 

de aprendizagem. Neste domínio, o professor realiza o controlo administrativo, 

determinando explicitamente as regras e as rotinas de gestão e ação dos 

alunos, de forma a obter a máxima eficácia nas atividades desenvolvidas pelos 

alunos” (Graça & Mesquita, 2011, p. 48). 

 

“Dentro daquilo que planeei, a aula correu bem e foi bem gerida por mim. 

Consegui readaptar alguns exercícios e fiz com que todos se envolvessem nas 

tarefas da aula, mesmo aqueles que demonstraram maiores dificuldades. De 

realçar que para mim, todos os alunos são importantes, mesmo aqueles que 

sentem maiores dificuldades na realização dos exercícios. 

 

Reflexão da aula 8 e 9. UD de Futsal – 9 de outubro de 2018 

 

Creio ser percetível que, na UD de Futsal, este foi um dos modelos 

utilizados por mim, pois achei importante assumir todas as responsabilidades 

de aula nesta fase do ano letivo, podendo assim extrair todas as aprendizagens 

dos meus alunos. De realçar que este modelo de instrução esteve presente 

noutros momentos do ano letivo, contudo também utilizei nesta UD algumas 

caraterísticas de outros modelos. 

O modelo de Competência dos Jogos de Invasão (MCJI) foi utilizado na 

modalidade de Futsal e Basquetebol, atendendo ao facto de que uma das suas 

funções é ajudar os alunos a compreender o jogo com sucesso, através de 

formas mais simples ou modificadas, e também desempenhar outros papéis de 

organização na prática desportiva (Graça & Mesquita, 2011). 
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“O objetivo principal do exercício era trabalhar a superioridade numérica 

no ataque (2x1+GR), servindo de transição para o jogo. Consegui que todos os 

alunos participassem de forma emotiva, mas reparei que estavam a apresentar 

dificuldades na sua execução.” 

 

Reflexão da aula 3 e 4. UD de Futsal. 25 de setembro de 2018 

 

“Após os alunos terem ido beber água, reajustei o exercício seguinte de 

maneira a que não ficasse ninguém de fora, uma vez que, não tinha todos os 

alunos a fazer a aula. Em dois campos fiz 3x1+GR e nos outros dois fiz 3x2+GR, 

em simultâneo. De seguida, troquei, para que todos passassem pelo mesmo 

processo. Queria que existisse superioridade numérica no ataque para que 

houvesse maiores possibilidades de finalização, tendo o portador da bola mais 

tempo para pensar. Foi necessário parar o exercício a fim de retificar alguns 

erros que estavam a ser cometidos, contudo reparei que após nova explicação, 

o ataque conseguiu superiorizar-se mais vezes à defesa”. 

 

Reflexão da aula 6 e 7. UD de Futsal – 2 de outubro de 2018 

 

Este modelo foi assim fundamental para que conseguisse ajustar as 

tarefas de aprendizagem. É importante realçar que este modelo é influenciado 

por algumas caraterísticas do Modelo de Educação Desportiva (MED), que 

através da sua aplicação foi possível evidenciá-lo em algumas aulas. “O MED 

proposto por Siedentop (1987) vai ao encontro da necessidade de conferir um 

cunho afetivo e social às aprendizagens” (Siedentop, 1987, cit. Graça & 

Mesquita, 2011 p. 59).  

Assim, houve sempre a preocupação durante estas UD, de que a 

competição estivesse presente em todas as aulas, a filiação, a festividade e a 

integração também fizeram parte de todo o processo. No decorrer deste modelo, 

também existiram papéis de apoio e coordenação que eram dados aos alunos, 

como a função de árbitro e treinador. 
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“No jogo, decidi colocar funções para todos. Após fazer as equipas, 

sobraram-me três alunos em cada campo (seis). Dois ficaram a fazer de árbitro, 

enquanto os outros quatro foram treinadores das equipas. Após paragem de 

jogo, houve as respetivas trocas.” 

 

Reflexão da aula 6 e 7. UD de Futsal – 2 de outubro de 2018 

 

A segunda UD lecionada durante este EP foi Ginástica Acrobática. Aqui usei 

como base dois modelos, o Modelo Desenvolvimental (MD) e o Modelo de 

Abordagem Cooperativa (MAC). Não os usei em toda a sua plenitude, mas 

aproveitei algumas caraterísticas de ambos.   

“O MD de Rink (1996), assenta no postulado de que “um bom 

desenvolvimento do conteúdo pode melhorar a aprendizagem”, porquanto não é 

possível aprender de uma só vez, sob pena de se incorrer no risco de nada 

aprender” (Graça & Mesquita, 2011, p. 51). Através deste modelo foi possível 

ajustar as demais componentes da aula, construindo uma sequência lógica que 

permitisse aos meus alunos uma evolução do mais simples, para o mais 

complexo. O mesmo autor indica-nos que “este possui um cunho eminentemente 

didático, ao auxiliar o professor no delineamento dos processos instrucionais, 

particularmente pela adequação das tarefas à capacidade de interpretação e de 

resposta dos praticantes. O MD decorre da assunção de que a matéria de ensino 

exige um tratamento didático, materializado na manipulação da complexidade 

das situações de aprendizagem (aumento ou diminuição) e na estruturação do 

desenvolvimento do trabalho do aluno” (2011, p. 51). 

Com a aplicação deste modelo, consegui ajustar a dificuldade das tarefas ao 

nível de desempenho que os meus alunos apresentavam estando sempre atento 

às particularidades que estes tinham e, como é óbvio, à sua capacidade de 

resposta. Foi assim possível utilizar uma aprendizagem progressiva das figuras, 

aumentando o nível de dificuldade, consoante desenvolvimento que os alunos 

apresentavam. 
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“De seguida, relembrei as figuras de Ginástica Acrobática de nível 

intermédio que estavam no caderno didático. Esta situação não correu como 

desejado, pelo que, parei a aula para voltar às figuras de nível inicial. Foi notório 

que os alunos não se recordavam dos elementos já aprendidos. Optei então por 

relembrar estes conteúdos, pois estes são importantes para a coreografia final.” 

 

Reflexão da aula 2 e 3. UD de Ginástica Acrobática. 6 de novembro de 

2018 

 

O MAC visa, entre vários objetivos, estimular o trabalho de cooperação, 

união e resolução de problemas em conjunto através de troca de ideias, com o 

intuito de que o grupo consiga atingir o objetivo pretendido.  

Quando o desafio de realizar uma coreografia no final da UD foi lançado 

à turma, esta teve a possibilidade de trabalhar em cooperação, decidindo ou 

optando pelo caminho que lhes era mais conveniente. Em conjunto e através de 

muita criatividade foi possível observar coreografias muito interessantes, o que 

na verdade me deixou muito orgulhoso. Esta é uma UD com caraterísticas muito 

próprias, o que fez com que tivesse de adotar estes modelos. 

Na UD de Badminton, também usei partes deste modelo, pois é uma 

modalidade que inicialmente necessita de um jogo cooperativo, para que possa 

existir evolução dos alunos. Sustentar o volante no ar, torna-se fundamental para 

que o jogo de badminton possa existir. Logo, é essencial que exista entreajuda 

nos alunos.  

 

“À imagem do que fiz nas aulas anteriores, pedi para fazerem jogo de 

cooperação com batimentos abaixo da cintura, bem como por cima da cabeça. 

Um dos erros que cometi nas aulas anteriores foi não ter explicado que o jogo 

de cooperação tem como objetivo ajudar o colega que está à nossa frente a fazer 

os batimentos que são pedidos. Na primeira paragem que fiz, foi um dos aspetos 

que mencionei, para além de ter referenciado a importância dos deslocamentos. 

Aproveitei a paragem para voltar a explicar e exemplificar os deslocamentos, 

pois acho que estes ainda não estavam a ser utilizados pela turma da forma mais 
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adequada. Penso que esta explicação deu resultado, pois apesar de nem 

sempre cumprirem com a posição mais correta nos demais deslocamentos foi 

notória a disponibilidade da turma em tentar bater sempre no volante e esforçar-

se para que o colega pudesse fazer o batimento pedido.” 

 

Reflexão da aula 4 e 5. UD de Badminton. 26 de fevereiro de 2019 

 

Esta premissa permitiu que a turma evoluísse e fez com que a parte da 

competição nesta UD fosse equilibrada e competitiva.   

Ainda nesta UD, adotei algumas estratégias do modelo do Ensino do jogo 

para a compreensão (TGFU). Este modelo ajudou os meus alunos a perceberem 

melhor os conceitos táticos que o jogo exige. Tem como referência o aluno e o 

jogo, sendo executado em seis passos: 1- Introdução do jogo; 2 - Apreciação do 

jogo; 3 - Consciência tática; 4 - Tomada de decisão; 5 - Fase da execução das 

habilidades motoras; 7 - Fase da performance. 

Desta forma, estimulei nas equipas (através dos alunos) uma melhor 

compreensão do jogo, fazendo assim com que os alunos tivessem de pensar na 

tomada de decisão mais adequada. A criação de novos estímulos para o jogo, 

permitiram à turma ganhar maior consciência tática e assim responder de forma 

mais adequada às dificuldades que lhes eram impostas. Através de questões 

pertinentes foi possível levar a turma a pensar na melhor resolução para o 

problema que lhes era apresentado e assim de seguida tomar a decisão mais 

adequada à adversidade imposta. Procurei em todos os momentos não dar 

respostas concretas aos desafios lançados, mas sim conduzir os alunos a um 

caminho de descoberta para a resolução dos problemas. Este modelo “adere 

bem a um estilo de ensino de descoberta guiada, em que o praticante é exposto 

a uma situação-problema e é incentivado a procurar soluções, verbalizá-las, 

discuti-las, explicá-las, ajudado pelas questões estratégicas do professor” 

(Graça & Mesquita, 2011, p. 138).  

Desta forma, consegui que os alunos percebessem melhor o jogo e 

consequentemente criassem dificuldades aos seus adversários.  
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” Foi gratificante observar que o trabalho que tem sido realizado nas aulas 

anteriores, não tem sido totalmente esquecido. Reparei que existem alunos a 

criar muitas dificuldades aos seus adversários, pois a sua leitura de jogo 

melhorou e isso permitiu-lhes fazer batimentos com bastante intencionalidade.” 

 

Reflexão da aula 9 e 10. UD de Badminton. 19 de maio de 2019 

 

A última UD lecionada durante este ano letivo foi Voleibol.  Nesta UD um 

dos modelos que utilizei foi o Modelo de Abordagem Progressiva ao Jogo 

(MAPJ). “O (MAPJ) enfatiza o desenvolvimento de competências para jogar 

Voleibol, sendo o ensino da técnica subordinado ao ensino da tática”. (Graça & 

Mesquita, 2011, p. 144). O MAPJ “acentua a necessidade de o praticante 

compreender o jogo e fazer a aprendizagem através de um processo de procura 

de soluções (dimensão cognitiva), oferece a todos oportunidades de prática, de 

participação equitativa (dimensão social) e legitima a aquisição de competências 

táticas, técnicas e físicas na prática de jogo (dimensão motora)” (Graça & 

Mesquita, 2015, p. 14). Através desta ideia foi possível criar as melhores 

condições para que existisse evolução dos alunos, tanto técnica como 

taticamente. 

Ainda nesta UD, utilizei algumas caraterísticas do MED. Este modelo foi 

pouco referenciado até ao momento, contudo, em quase todas as UD estiveram 

presentes caraterísticas suas. Apesar de o ter usado nas UD de Futsal, 

Basquetebol e Badminton, foi na UD de Voleibol que o apliquei em quase toda a 

sua plenitude, daí só agora o apresentar detalhadamente. 

O MED tem como base a estrutura do Desporto institucionalizado. 

“Siedentop (1994) integrou seis características do desporto institucionalizado no 

MED: a época desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico, a 

festividade e os eventos culminantes (Siedentop, 1994, cit. Graça & Mesquita, 

2011, p. 60).  

De todas estas caraterísticas, nesta UD, a única que não usei foi o evento 

Culminante pois achei que não era pertinente fazê-lo. Foi importante para 

promover o envolvimento dos alunos e consequentemente fortalecer as suas 
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aprendizagens, a criação de uma época desportiva bem delineada, onde 

existisse um período preparatório bem definido, de preparação dos alunos para 

a competição formal. Foram criadas pela turma quatro equipas heterógenas, mas 

homogéneas entre si. Cada uma tinha um capitão, um treinador, um árbitro e um 

responsável por anotar os resultados. Desta forma, as equipas treinaram, 

tentando colmatar dificuldades existentes. Esta primeira fase permitiu que 

fossem criados laços de amizade, fazendo com que tentassem sempre dar o 

máximo em prol da sua equipa. De seguida, passamos para a fase da 

competição formal, onde foi criado um quadro competitivo a que todos os alunos 

tinham acesso, sabendo antecipadamente o seu adversário. Os jogos eram 

disputados de forma bastante competitiva, e nenhuma equipa queria perder. 

Havia sempre muita festividade, cada ponto ganho era celebrado com muito 

entusiasmo. Foi também nesta fase do ano letivo que foi dada à turma maior 

autonomia para poder resolver dificuldades que aparecessem no jogo. Após 

algumas tentativas falhadas, consegui finalmente criar as condições para a 

emancipação da turma, algo que procurava há bastante tempo. 

 

“Na parte da competição, existiu uma grande interação entre todos os 

elementos da turma, havendo sempre muita entreajuda, um ambiente agradável 

e de grande envolvência. A autonomia que foi dada à turma, antes da competição 

permitiu trabalhar aspetos importantes do jogo, tendo muita influência na 

motivação e empenho que esta tem demonstrado. Aos poucos e de forma 

delineada, consegui explorar esta vertente, sendo que a turma tem respondido 

de forma muito positiva”. 

 

Reflexão da aula 15. UD de Voleibol. 24 de maio de 2019 

 

Em suma, como se depreende do que atrás fica escrito, não utilizei 

nenhum modelo de instrução em toda a sua plenitude. Para mim, não existe um 

modelo perfeito que responda a todas as exigências que o ato educativo exige. 

É preciso que o docente encontre um equilíbrio e possa extrair o que de melhor 

cada um tem para dar, sem que para isso se esqueça do contexto em que está 
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inserido. O objetivo passa sempre por criar melhores aprendizagens para os 

alunos e permitir-lhes ter maior conhecimento das modalidades. Após terminar 

este EP, reflito sobre a forma como estruturei cada UD e chego à conclusão de 

que podia ter optado por outros caminhos. Porém as decisões que tomei foram 

sempre aquelas que achei mais benéficas para as aprendizagens dos alunos. 

 
4.13. Observação 

A observação é mais uma componente de extrema importância na 

aprendizagem do docente. A oportunidade de observar aulas de outros docentes 

com mais experiência, bem como poder observar as próprias aulas, ajuda-nos a 

ter uma perceção muito mais abrangente sobre o que podemos ou devemos 

melhorar, para que de seguida possamos fazer mais e melhor pelos nossos 

alunos. 

No meu caso específico e numa fase inicial as observações que fiz dos 

meus colegas de NE, PC e alguns Professores de EF da escola, assumiram-se 

como fundamentais para conseguir perceber como poderia atuar nas minhas 

aulas. Durante o 1º período, observei todas as aulas dos meus colegas de NE, 

bem como do meu PC, pois para mim era importante ver como é que os outros 

atuavam em contexto de aula, tentando depois melhorar a minha prática 

pedagógica através do que via. Desta forma, sentia-me mais protegido e 

preparado para responder a eventuais constrangimentos que as aulas me 

poderiam trazer e com ideias mais claras sobre como atuar em situações 

imprevistas. 

À medida que o ano letivo foi avançando, a minha capacidade de observar 

foi melhorando. Se numa fase inicial, só conseguia reparar em pormenores muito 

vagos, através da ajuda do meu PC e restante NE, consegui começar a 

identificar estratégias que eram utilizadas nas aulas, para que de seguida as 

pudesse readaptar a mim e às caraterísticas dos meus alunos. 

Assim, das observações que fiz foram várias as ideias que retirei para 

melhor organizar e gerir as minhas aulas. Por exemplo, na UD de GA, um dos 

meus colegas de NE utilizou muito frequentemente, na preparação para a parte 

fundamental, a colocação dos alunos por vagas. Ao perceber que esta estratégia 

podia ser vantajosa para a minha turma, comecei a planear o início da aula desta 
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forma, fazendo assim com que os alunos se focassem mais na tarefa. Apesar de 

já ter conhecimento desta estratégia, foi através da observação de aulas que 

pude percecionar o quanto esta poderia ser útil para a minha turma. 

 

“A preparação para a parte fundamental da aula foi realizada através de 

4 colunas, onde os alunos foram dispostos em vagas. Foram realizados 

movimentos articulares e elementos de ligação, onde reparei que a turma esteve 

bastante motivada e focada, tentando sempre realizar aquilo que lhes era 

pedido.” 

 

Reflexão da aula 4. UD de Ginástica Acrobática. 9 de novembro de 2018 

 

Para além de ter tido a possibilidade de observar as aulas do meu PC, NE 

e alguns Professores de EF da escola, tive também a felicidade de observar 

algumas das minhas próprias aulas. O meu PC gravou algumas aulas que 

lecionei para que desta forma pudesse perceber o que estava a fazer bem e 

quais os pontos que devia melhorar. 

 

“No início da aula, tive também conhecimento que a aula iria ser gravada, 

sendo-me colocado um microfone, para que se pudessem ouvir todos os 

feedbacks que eu dei. Realço que fiquei um pouco intimidado, quando fui 

confrontado com tal situação, mas acredito que esta possa ser mais uma 

“ferramenta” para que me possa tornar num Professor melhor e mais competente 

e assim corrigir possíveis erros que posso estar a cometer. De acordo com 

Sarmento (2004), a observação é um instrumento de aprendizagem, mas, 

também, um meio para os profissionais atuarem criticamente sobre os seus 

comportamentos.” 

 

Reflexão da aula 11 e 12. UD de Futsal. 16 de outubro de 2018 

 

Comecei a partir do 2º período, de forma gradual, a não ir com tanta 

frequência observar as aulas do meu PC e restante NE, pois, para além de ter 
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ganho maior confiança em mim, percebi que podia naquelas horas trabalhar 

noutros assuntos relacionados com o meu EP. Contudo, sempre que achei 

pertinente, fui observar as aulas do meu PC, NE e restantes Professores de EF, 

pois nunca é demais ver o que outros fazem para podermos melhorar. 

Sinto que a observação me trouxe um conjunto de ferramentas que me 

permitem hoje ter uma bagagem profissional mais rica do que quando iniciei este 

EP. Para além de diagnosticar o erro que está a ser cometido e a estratégia que 

está a ser adotada, mais rapidamente e com maior facilidade, melhorei a minha 

capacidade, no que diz respeito à instrução e emissão de feedbacks aos alunos. 

Com isto, posso agradecer ao meu PC e NE, pois através das 

observações que fiz das aulas que lecionaram, sinto-me um profissional mais 

bem preparado para encarar as adversidades que esta profissão exige. 

 

4.14. Feedback Pedagógico 

O feedback pedagógico é mais uma ferramenta que o docente pode 

utilizar, com vista à evolução dos seus alunos. Este tem como objetivo tentar 

modificar a resposta motora de um aluno durante a realização de uma tarefa. O 

conceito de feedback pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo 

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

habilidade” (Fishman e Tobey, 1978, cit. por Rosado & Mesquita, 2011, p. 82).  

 Nem sempre me dirigi aos meus alunos com o intuito de modificar 

somente a sua resposta motora, mas também para motivá-los e encorajá-los a 

realizar a tarefa proposta. Sabia que os meus feedbacks tinham de ser bem 

dirigidos e muito bem pensados, pois de outra forma a turma poderia dispersar 

a sua atenção e em alguns casos, poderia levar à desistência do próprio aluno. 

O feedback serve fundamentalmente três funções: informar, reforçar e motivar 

(Rink, 1985) e o seu ciclo envolve uma chave de ação que se inicia na 

observação, passa pelo feedback inicial, retoma a observação para que o 

Professor possa verificar se este teve o efeito pretendido para, se necessário, 

diagnosticar e prescrever novamente” (Rosado & Mesquita, 2011, p. 75). 
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“Quando a aluna X se dirigiu a mim e disse que não percebia nada da 

modalidade e queria desistir, expliquei-lhe com muita calma que iria evoluir e 

acabaria por conseguir jogar a modalidade. Da mesma forma que evoluiu em 

Futsal e Ginástica Acrobática, também iria conseguir em Badminton. Foi com 

alguma satisfação que vi esta aluna a sorrir, pois não é uma situação muito 

recorrente. 

 

Reflexão da aula 1 e 2. UD de Badminton. 19 de fevereiro de 2019 

 

 “A parte mais motivante da aula foi perceber que a aluna X, apesar de 

não conseguir fazer todos os movimentos pedidos, recebeu de forma positiva o 

feedback que eu lhe transmiti, estando nesta aula mais motivada e predisposta 

a fazer o que era pedido”. 

 

Reflexão da aula 3. UD de Badminton. 22 de fevereiro de 2019 

 

Tenho de reconhecer que num momento inicial precisei da ajuda do meu 

PC e NE (mais precisamente de um elemento), para saber a melhor abordagem 

a adotar com a minha turma. Para saber como dar o devido feedback aos alunos, 

tive primeiro de conhecer as suas características individuais e observar as suas 

interações, enquanto grupo. Ao trabalhar em conjunto com o meu PC e NE, foi 

possível antecipar situações que poderiam ocorrer na aula e desta forma receber 

ajuda preciosa para que no decorrer da mesma estivesse preparado para 

qualquer tipo de adversidade. 

 

“Quando juntei os dois elementos a um dos grupos reparei que não existiu 

uma grande interação entre ambos. Como já tinha acontecido em aulas 

anteriores a mesma situação, desta vez optei por colocá-los num outro grupo 

com caraterísticas similares a estes dois elementos.”   

 

Reflexão da aula 13 e 14. UD de Ginástica Acrobática. 4 de dezembro 

de 2018 
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Tentei sempre preparar-me o melhor possível para cada aula, usando 

diferentes tipos de feedback ao longo do ano letivo. Se numa fase inicial 

direcionava o feedback de forma mais geral e para toda a turma, a partir do 

momento que ganhei mais afinidade e conhecimento sobre aquilo a que cada 

aluno era capaz de fazer, passei a diferenciar o tipo de feedback consoante o 

nível de desempenho e a capacidade de aprendizagem de cada aluno. “De 

acordo com o nível de desempenho do praticante e a fase de aprendizagem das 

habilidades técnicas em que se encontra, as estratégias de emissão de feedback 

devem ser diferenciadas (Mesquita, 1998). Assim, para os praticantes que se 

encontram na primeira fase de aprendizagem, o feedback emitido pelo agente 

de ensino revela-se o mais eficaz. Tal constatação deve-se ao facto de, nesta 

fase, os praticantes não serem capazes de distinguir a informação propriocetiva 

como forma de avaliação da sua própria execução (Arnold, 1981)” (Rosado 

&Mesquita, 2011, p. 91). 

Em suma, o feedback pedagógico é mais uma forma de instrução muito 

importante, permitindo com que os alunos possam evoluir e atingir o sucesso 

pretendido para cada situação específica. 

 
4.15. Avaliação 

No contexto escolar existem vários tipos e alvos de avaliação, começando 

pela própria escola, passando pelos alunos, pelos docentes e até mesmo pelo 

pessoal não docente. Esta visa todos os participantes do meio escolar. Este 

procedimento tem como objetivo regular e garantir a qualidade de todo o 

processo de ensino. 

Para que um docente tenha a real noção das aprendizagens feitas pelos 

seus alunos, no decurso de um determinado período letivo, é necessário que 

aquele faça uma avaliação dos seus conhecimentos, a fim de se certificar que 

estes atingiram os objetivos propostos. Segundo Aranha (1993), a avaliação é 

um processo sistemático em que se verifica se os objetivos delineados foram ou 

não atingidos pelos alunos e se as estratégias adotadas foram as mais 

adequadas ao seu contexto de aprendizagem. 

Seguidamente passo a referenciar os tipos de avaliação que foram 

trabalhadas durante o meu EP. Em todos os momentos, existiu sempre ligação 
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com o meu NE e PC, para que desta forma estivéssemos em conformidade e 

estabelecêssemos os critérios mais adequados para cada UD. Neste contexto 

abordarei a avaliação criterial, a normativa, a diagnóstica, a contínua, a sumativa 

e a autoavaliação. 

 
4.16. Avaliação criterial e normativa 

Quando iniciei este mestrado, estudei os vários tipos de avaliação, 

principalmente na UC de Didática Geral do Desporto, ainda no 1º ano. Nos 

dois exames que realizei, nesta UC, ambos continham perguntas sobre estes 

dois tipos de avaliação. Naquela data, não consegui perceber a importância 

que iriam ter no meu ano de estágio, contudo, foi a partir deles que consegui 

estabelecer os parâmetros de avaliação para este ano letivo. 

Scriven (1991) fala-nos de critérios, como forma de indicadores de 

sucesso ou mérito e de norma, como forma de comparar o desempenho dos 

indivíduos num grupo, quando estes realizam a mesma tarefa.  

Desta forma, a avaliação criterial foi utilizada em todas as UD. Todos 

os critérios foram estabelecidos mediante os conteúdos abordados e foram do 

conhecimento prévio dos alunos. Para conseguir chegar a estes critérios, 

necessitei de me reunir com o meu colega de NE e assim estabelecer quais 

seriam os mais apropriados à minha turma, contando sempre com a ajuda do 

meu PC. 

A avaliação referente à norma surgiu da necessidade de comparar a 

prestação dos alunos, principalmente, quando tinha dúvidas na sua 

classificação. Quando realizei a avaliação final de 1º período, tive muitas 

dificuldades para poder atribuir a cada aluno um valor final. Através da ajuda 

preciosa do meu PC percebi que ao fazer uso deste tipo de avaliação, 

conseguiria comparar o desempenho de cada aluno e, assim, ter uma ideia 

mais fidedigna para classificar de forma justa toda a turma. Não pensei que 

este tipo de avaliação me ajudasse tanto nas classificações finais, pois a partir 

do momento em que fixei os critérios de avaliação, não achei que fosse 

importante recorrer a uma avaliação normativa. 

Como se infere da leitura deste documento, antes de referir sobre as 

outras avaliações que fiz neste EP, não podia deixar de falar sobre a avaliação 
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criterial e sobre a avaliação normativa, pois foram de extrema importância na 

classificação final dos alunos. 

 

4.17. Avaliação diagnóstica 

Quando iniciei o meu EP, tive sempre na ideia que precisava de saber o 

nível inicial dos alunos para que de seguida pudesse planear as minhas aulas. 

Abraçando esta ideia, a AD tem como objetivo perceber qual é a posição onde 

se encontra o aluno ou a turma, numa determinada modalidade ou habilidade. 

Nas duas primeiras UD que lecionei, a AD foi realizada conjuntamente 

com todos os elementos do NE. Esta estratégia foi determinada pelo meu PC 

que nos pediu que elaborássemos uma grelha em conjunto, para que desta 

maneira pudéssemos observar todos alunos. Quando estava nas aulas a fazer a 

AD, apercebi-me de que a grelha era muito extensa e que sozinho não iria 

conseguir avaliar todos os alunos, sobretudo com o número de critérios que 

estabelecemos. Apesar deste erro inicial, acabou por ser traduzir numa boa 

estratégia, pois permitiu-nos conseguir recolher informações sobre os níveis em 

que cada aluno se encontrava. Para além disso, ter por base estes critérios 

ajudou-me também a ganhar mais confiança na minha prática. 

 

“A segunda parte da aula foi realizada no pavilhão Gimnodesportivo da 

escola e destinou-se à Avaliação Diagnóstica de Futsal. Contrariando a ideia que 

tinha inicialmente sobre esta primeira aula, foi bastante produtivo, os meus 

colegas de estágio terem participado na aula, ajudando-me a fazer uma 

avaliação diagnóstica mais pormenorizada dos alunos, fazendo também com 

que me sentisse mais seguro.” 

 

Reflexão da aula 1 e 2. UD de Futsal. 18 de setembro de 2018 

 

Quando terminei as duas primeiras AD da minha turma, consegui, de certo 

modo, definir o ponto de onde devia partir e a extensão/sequência de conteúdos 

a lecionar nestas modalidades. Apesar de me ter excedido um pouco na UD de 

Futsal, sendo treinador de Futebol, criei expetativas demasiado elevadas para a 
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turma. 

Até ao final do ano letivo, só fiz AD a mais uma UD, pois nas duas últimas 

modalidades abordadas não senti necessidade de o fazer. As conclusões 

retiradas nas modalidades em que fiz AD apontavam todas no mesmo sentido, 

por isso preferi não “perder” uma aula no início da UD e começar logo por abordar 

os conteúdos mais importantes da modalidade. Esta decisão foi tomada em 

conformidade com o meu PC, uma vez que, como visualizei muitas aulas dos 

meus colegas de NE, tive a oportunidade de ver e comparar os níveis das turmas 

e assim perceber em que patamar a minha se encontrava. Penso que esta foi 

uma boa estratégia e de certo modo também me ajudou a ganhar maior 

confiança no trabalho que estava a realizar, em virtude de ter percebido que, à 

medida que o ano letivo ia avançando, a minha intervenção ia sendo cada vez 

mais refletida e segura. 

 
4.18. Avaliação contínua 

Quando iniciei o meu EP pensava que a AC não tinha grande relevância 

para a classificação final, pois no meu entender esta servia apenas para preparar 

os alunos para a AS. No 1º ano deste mestrado, abordaram-se várias vezes a 

importância da AC e após ouvir várias opiniões, a minha ideia não se alterou até 

ao presente ano letivo. Tinha a ideia de que as avaliações eram parecidas com 

as modalidades desportivas. Por exemplo no Futebol, quando treinamos a nossa 

equipa (AC) estamos a prepará-la para o jogo (AS) e o resultado desse jogo é 

que vai ditar se a classificação é boa ou não.  

Na primeira UD que lecionei (Futsal), optei por seguir a minha ideia, 

mesmo tendo recebido alguns conselhos do meu NE, no sentido oposto. Como 

é óbvio fui fazendo anotações durante a UD, mas preferi chegar ao dia da AS e 

fazer uma avaliação pormenorizada de todos os alunos, esquecendo um pouco 

as anotações feitas ao longo da UD. 

 

“Devo realçar que não foi fácil avaliar todos os meus alunos. Durante as 

aulas fui apontando o que achava relevante e na verdade já tinha uma perceção 

daquilo que os alunos eram capazes de fazer, contudo, no próprio dia, achei que 

podia avaliar toda a turma e perceber o que estes eram capazes de fazer.” 



 

73 | P á g i n a  
 

 

Reflexão da aula 17 e 18. UD de Futsal. 30 de outubro de 2018 

 

Ainda antes da avaliação, o meu PC chamou-me a atenção para este 

processo e o mesmo confrontou-me com algumas perguntas que me obrigaram 

a refletir. 

Percebi neste dia que, em contexto escolar, não podia avaliar os alunos 

com base numa só aula, pois não é por algo correr mal num determinado dia que 

o valor desse aluno poderá ser posto em causa, correndo o risco de estar a ser 

injusto para com ele. 

Realço que não foi fácil aceitar que a minha ideia inicial não estava correta 

e que tinha de, humildemente, repensar na estratégia que estava a usar. Para 

isso, passei a escutar mais os conselhos que me eram sugeridos. 

Em conjunto com um dos meus colegas de NE, elaborei uma ficha de 

Excel que me permitiu ir apontando tudo o que achava relevante na aula. Esta 

estratégia ajudou-me a ter maior noção do desempenho individual de cada aluno 

nas várias UD e, desta forma, poder ajustar os conteúdos ao nível que cada um 

apresentava. 

Fiquei elucidado de que a avaliação contínua resulta da observação de 

todos os momentos da aula e é através desta que retiramos grande parte da 

avaliação final dos alunos.  

Em conformidade com o exposto, esta foi a avaliação mais utilizada por 

mim ao longo do ano letivo. A alteração do conceito sobre esta avaliação, ajudou-

me a ser mais justo e a ter uma noção maior do desempenho dos meus alunos, 

pois desta forma a avaliação não dependia somente de uma aula, mas de tudo 

o que foi feito durante a UD. 

 
4.19. Avaliação sumativa 

Como já referenciei, anteriormente, para mim, a AS era a mais importante 

quando iniciei este EP. A forma como expliquei a minha mudança de opinião, 

penso que elucida a maneira como olho neste momento para a AS. 
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Nas minhas aulas, a AS decorria na última aula de cada UD. À exceção 

de Futsal, sempre que realizei a avaliação sumativa, esta apenas serviu para 

confirmar o que tinha sido realizado durante a UD. 

A partir do momento em que esta mensagem foi passada aos alunos, 

penso que estes também perceberam que o mais importante era esforçarem-se 

durante todo o ano letivo, já que seriam premiados na classificação final e não 

somente pela aula em que iriam ser avaliados ou classificados. Assim, os 

objetivos de cada UD eram transmitidos aos alunos, para que tivessem a noção 

da forma como os iria avaliar. 

No final de cada período, fazia o balanço geral das UD e atribuía a 

classificação que achava justa para cada aluno. Sempre que tinha dúvidas, pedia 

o auxílio do meu PC, que, em alguns casos, fazia com que refletisse sobre a nota 

que tinha determinado, pois a sua experiência ajudava-me a ter maior perceção 

do trabalho realizado pelos alunos. 

 

4.20. Reflexão 

Desde o primeiro ano deste mestrado que todos os docentes com quem 

tive a oportunidade de interagir foram unânimes em falar-me na importância que 

a reflexão tem para qualquer Professor. Esta ideia foi sempre muito reforçada 

durante este EP, pois um docente deve ter de forma presente a necessidade de 

refletir sobre toda a sua atividade. 

De forma natural e sem ter reparado no que estava a fazer, durante o EP 

para além de ter sido um PE reflexivo, também fui um ser reflexivo. Rodrigues 

(2009) dá especial importância à reflexão como ferramenta central desde o início 

da nossa formação. Esta permite melhorar e desenvolver a intervenção do 

profissional, com o objetivo de dar resposta à complexidade dos saberes e às 

demais adversidades que caracterizam a profissão de docente. 

No início deste EP, o nosso PC pediu a todo o NE para elaborar um 

documento no final de cada aula, onde pudéssemos refletir sobre a mesma. Na 

minha opinião, esta denominada reflexão da aula tinha como objetivo promover 

a minha evolução, ou seja, permitia-me perceber o que tinha feito bem e o que 

tinha feito menos bem, para em seguida poder melhorar. De acordo com a 
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mesma ideia, Alarcão (1996) afirma que a reflexão posterior à aula é a base para 

conseguirmos reajustar as próximas aulas, proporcionando uma definição mais 

precisa sobre o nível de partida, procedendo a balanços que devem ser tidos em 

conta, na futura planificação e organização do ensino. 

 

“Os elementos de ligação foram feitos pela turma, existindo motivação da 

parte de todos. Terminada esta parte, dividi a turma pelos respetivos grupos e 

reparei que um desses grupos só tinha três elementos. Na última aula, 

aconteceu-me a mesma situação e optei por manter os grupos, contudo após 

perceber que não tinha sido a opção mais correta, nesta aula, achei mais 

rentável juntá-los a outro grupo.” 

 

Reflexão da aula 4. UD de Ginástica Acrobática. 9 de novembro de 2019 

 

“Antes de passarmos à parte do jogo, foi trabalhada com os alunos a 

posição base defensiva. Na aula anterior, reparei que era um aspeto que 

precisava de ser trabalhado para que o jogo pudesse ser mais fluído.” 

 

Reflexão da aula 10. UD de Basquetebol. 25 de janeiro de 2019 

 

“Um dos erros que cometi nas aulas anteriores, foi não ter explicado que 

o jogo de cooperação tem como objetivo ajudar o colega que está à nossa 

frente a fazer os batimentos que são pedidos. Na primeira paragem que fiz, foi 

um dos aspetos que mencionei, para além de ter referenciado a importância 

dos deslocamentos.” 

 

Reflexão da aula 4 e 5. UD de Badminton. 26 de fevereiro de 2019 

 

A reflexão tem um papel muito importante ou até mesmo fundamental para 

todo o processo de ensino-aprendizagem. Através desta, pude melhorar a minha 

prática pedagógica e perceber o que estava certo ou o que estava errado e o 

porquê de ter feito daquela maneira e não ter feito de outra. Toda a reflexão tem 
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como princípio desenvolver competências no professor que lhe possibilitem 

conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente (Garcia, 

1999). 

Sempre que lecionei uma aula, tive a preocupação de posteriormente 

refletir sobre a mesma. Identifiquei erros ou problemas que me foram surgindo e 

de seguida descrevi a maneira como os tentei resolver. À medida que o ano letivo 

foi avançando, o meu PC foi-me dando conselhos precisos, recomendando-me 

algumas alterações na forma como analisava e refletia sobre as minhas aulas. 

Estes conselhos foram muito importantes para mim, pois fizeram com que 

evoluísse e percebesse que a forma como refletia sobre todo o processo de 

ensino-aprendizagem, me levava a encontrar soluções para os erros ou 

problemas que me iam surgindo ao longo da minha prática pedagógica. Desta 

forma, consegui ultrapassar alguns obstáculos que me surgiram no decorrer 

deste ano letivo. 

Para além de ter refletido sobre todas as minhas práticas pedagógicas e 

sobre todo o envolvimento do ato educativo, também tive a oportunidade de 

refletir sobre as aulas dos meus colegas de NE. Como tínhamos uma tarefa 

obrigatória - observar um determinado número de aulas dos nossos colegas de 

NE por período - em conjunto com o PC, analisávamos e refletíamos sobre essas 

aulas e dávamos a nossa opinião para que todos pudéssem melhorar. Estas 

reflexões conjuntas ajudaram-me a evoluir, uma vez que, era vantajoso para mim 

receber informações dos meus colegas de NE e PC sobre a minha prestação 

nas aulas, muitas vezes sobre aspetos de que ainda não me tinha apercebido, 

para de seguida poder retificar. 

Sublinho que todo o processo de reflexão ajuda a melhorar a qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem, sendo que neste caso não me refiro 

somente às aulas lecionadas. Durante este EP tive o privilégio de assistir a 

alguns momentos que me ficaram marcados e que fizeram com que andasse 

muitos dias a refletir sobre o sucedido. 

 

“Não é habitual deslocar-me ao meu Diário de Bordo a uma 2ª Feira, 

contudo achei que o devia fazer neste dia. 
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Hoje, quando estava na Escola a trabalhar com o meu colega de NE, 

reparei que uma Professora (diretora de turma) esteve a conversar com uma 

encarregada de Educação. Inicialmente, apesar de ter reparado que tal situação 

estava a acontecer, não lhe dei grande importância, visto que é algo que ocorre 

regularmente, no sítio onde estamos a trabalhar.  

Passados uns minutos, reparei que mais uma pessoa se juntou à 

conversa e que era aluno da escola, no entanto continuei as minhas tarefas sem 

prestar grande atenção.  

À medida que a conversa foi avançando, dei por mim a ouvir a conversa 

do lado. Bem sei que não é uma atitude bonita da minha parte, mas o interesse 

e a preocupação que a Professora revelava para com o seu aluno acabou por 

me contagiar. 

Como é óbvio, não vou relatar o que foi dito, até porque não ouvi tudo o 

que disseram, contudo não deixei de pensar durante o dia todo e de refletir sobre 

a forma como aquela Professora se dirigiu ao seu aluno à frente da sua mãe. 

Estava preocupada e não queria que o aluno continuasse com uma postura 

desleixada e descomprometida e passasse a ter mais garra e motivação para os 

estudos. 

Gostei da atitude da Professora, que se preocupou com o seu aluno e à 

frente da sua mãe foi capaz de lhe dizer que este tinha de mudar de atitude e 

postura para que os seus resultados fossem outros. Para mim, foi uma lição de 

como um professor deve lutar pelos seus alunos, para que estes não estagnem 

e não se deixem levar pelo caminho incorreto.” 

 

Diário de Bordo. 26 de novembro de 2018 – Situação Inesperada 

 

Percebi durante este EP que a reflexão deve ser algo permanente na 

prática de docente. No meu caso específico, penso que a reflexão passou a fazer 

parte do meu quotidiano. Recordo-me de ir para o meu trabalho e estar a refletir 

e analisar sobre tudo o que tinha feito na Escola. Muitas vezes, depois da minha 

esposa adormecer, ficava a olhar para o teto do meu quarto a refletir sobre algo 

que se tinha passado no meu EP e muitas vezes, de forma natural, acabava por 
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me levantar e ia para o computador escrever sobre o assunto que estava na 

minha mente. 

A reflexão também me ajudou a perceber que existiam algumas lacunas 

na minha bagagem profissional. Realço que não foi fácil perceber e analisar que 

não estava a conseguir dar resposta positiva a todas as adversidades que este 

EP me estava a colocar. Admito mesmo que foi difícil, para mim, reconhecer que 

precisava dos meus colegas de NE e PC para melhorar os meus conhecimentos 

e, assim, conseguir superar as minhas dificuldades. Precisei de pensar e refletir 

muito, para que de seguida pudesse, de forma humilde, pedir ajuda a todos os 

meus colegas de NE e PC. Estes sempre se disponibilizaram a fazê-lo e por esta 

via foi possível colmatar algumas dificuldades sentidas neste EP, ficando assim 

mais munido e preparado para responder às adversidades que esta profissão 

exige. 

Concluindo, o EP juntamente com todo o meu NE e PC, ajudaram-me a 

perceber que a reflexão acompanha o docente para todo o lado. Um professor 

jamais será completo se não refletir sobre a forma como intervém e sobre 

todoo processo de ensino. Este deve questionar-se de forma recorrente, para 

tentar encontrar o melhor caminho para as suas práticas pedagógicas. 
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Capítulo 5 
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5. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 
 

5.1. Dia Europeu do Desporto Escolar 

No dia 28 de setembro de 2018, os professores de EF da ESR 

organizaram atividades desportivas para os seus alunos. Isto ocorreu, quando 

ainda estava no início da minha caminhada enquanto Professor Estagiário da 

escola. Para poder aproveitar ao máximo o meu estágio e absorver o máximo de 

informação possível, tentei logo integrar-me nesta atividade, disponibilizando-me 

a ajudar em tudo o que fosse necessário. 

Como tenho estado ligado à modalidade de Futebol, fiquei “destacado” 

para ajudar na área do Futsal. A conceção do planeamento da atividade não 

passou por mim, contudo, no dia, tive a tarefa de montar os campos e escolher 

o melhor espaço para a realização da atividade. Esta consistia em jogos de 1x1, 

onde havia três divisões (1ª, 2ª e 3ª). À medida que se ganhava um jogo, subia-

se de divisão e caso se perdesse, descia-se para a divisão anterior. 

Quando a atividade começou, fiquei responsável por um dos campos de 

jogo (3ª. Divisão). As regras estavam bem delineadas e os alunos, quando 

chegavam aos campos, já sabiam como proceder. Com o decorrer do tempo, 

chegaram muitos alunos e havia muita gente à espera. Tomei a liberdade de 

falar com a Professora responsável pela atividade de Futsal e pedi-lhe se podia 

alterar os tempos dos jogos, bem como o número de golos para ganhar o jogo. 

A proposta foi aceite e assim conseguimos que os alunos não esperassem tanto 

tempo para jogar. Penso que foi uma medida bem aplicada para o "problema" 

que estava a surgir. 

Foi a primeira grande atividade escolar, em que pude participar de forma 

ativa na sua organização. Gostei de estar presente no evento e acho que foi uma 

atividade bem-sucedida. Pela altura em que decorreu (início da minha 

caminhada enquanto Professor Estagiário) permitiu-me conhecer um maior 

grupo de alunos, interagir nos demais contextos da escola, crescer como 

professor e ter uma maior perceção daquilo que se passa no meio escolar.  
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5.2. Corta Mato 

Durante o EP tive a oportunidade de participar na organização do Corta-

Mato Escolar. Este é organizado há vários anos na Quinta das Freiras, perto da 

ESRT, onde todos os alunos têm a possibilidade de participar no evento, no 

respetivo escalão. Toda a montagem e funcionamento já é rotina dos 

professores de Educação Física, bem como dos funcionários da Escola. A mim 

foram-me atribuídas tarefas e funções que tive de desempenhar no dia da prova. 

Assim, no dia 23 de novembro de 2018, fui à hora estipulada para o local 

do evento, onde comecei por ajudar a montar o percurso. De seguida, 

juntamente com o meu NE e restantes Professores de Educação Física fiz a 

limpeza do espaço, para que os alunos pudessem correr à vontade, sem que 

para isso corressem riscos desnecessários. Além disto, tive a oportunidade de 

confirmar o nome dos alunos inscritos, dar informações às pessoas que estavam 

a assistir, bem como ajudar os alunos nas mais diversas componentes da prova. 

Esta foi uma prova que me ajudou a perceber que não se tratava só de uma 

simples competição, mas se celebrava também a entreajuda, o companheirismo, 

a amizade, a alegria, …valores e sentimentos que devem ser partilhados no seio 

escolar. 

A prova contou com a presença de inúmeros alunos, todos eles a 

concorrer em determinado escalão. Como é óbvio, existiam alunos que tinham 

objetivos bem traçados e queriam vencer a prova, já outros tinham como objetivo 

apenas terminá-la. De tudo o que fui observando na prova, o que mais me 

agradou foi reparar que o espírito de entreajuda e cooperação esteve presente 

ao longo de toda a manhã. 

Relativamente à minha função, fiquei responsável pelo controlo das voltas 

num local específico da prova. Estive o tempo todo sozinho no local, o que na 

verdade foi um pouco custoso, contudo, o alento e determinação dos alunos, ao 

longo da atividade, foi recompensador para mim. 

Após o fim do corta-mato escolar, fomos almoçar com o grupo de 

Professores EF, uma tradição de vários anos na ESRT. Durante o almoço, o 

ambiente foi bastante positivo e permitiu-me reforçar laços com todos os 



   

83 | P á g i n a  
 

intervenientes do grupo de EF. Este almoço foi importante, pois foi realizado 

numa fase em que ainda não estava totalmente integrado neste grupo. 

Em suma, faço um balanço positivo desta atividade. Para além de me ter 

ajudado a ter uma maior perceção de como se organiza um evento desta 

natureza, foi gratificante ver todo o envolvimento que esta atividade trouxe à 

comunidade escolar, onde os alunos foram os principais intervenientes. 

 

5.3. Torneio de Badminton 

No início do ano letivo, ficou estabelecido no Plano anual de Atividades 

que o NE em conjunto com o PC iria organizar um torneio de Badminton. Até à 

data, ainda não tinha sido realizado nenhum torneio desta modalidade na Escola, 

por isso este fator trouxe-nos uma maior responsabilidade e pressão em 

organizar um evento de sucesso. Para isso, foi necessário pensar e estruturar o 

melhor sistema, tendo em conta o número de turmas e o número de alunos desta 

Escola. No dia 14 de dezembro de 2018, foi realizado o primeiro torneio de 

Badminton na Escola Secundário de Rio Tinto. 

Para chegarmos ao dia do evento com tudo muito bem preparado tivemos 

de ser bastante metódicos. Assim, todo o planeamento do torneio começou a ser 

feito umas semanas antes. Em conjunto, chegamos à conclusão de que iríamos 

fazer uma competição para alunos do 3º ciclo e outra para alunos do Secundário, 

sendo que o 3º Ciclo ficaria no pavilhão novo e a competição do Ensino 

Secundário decorreria no pavilhão antigo. 

No pavilhão novo foram montados seis campos e no pavilhão antigo, 

doze. Decidimos que nenhuma turma podia inscrever mais de cinco elementos, 

ficando dois alunos da mesma turma como suplentes, caso algum dos titulares 

não pudesse comparecer. A opção de não darmos a oportunidade de inscrever 

todos os alunos no torneio, prendeu-se com o número elevado de turmas que 

existem e na possibilidade de não haver tempo para a realização de todos os 

jogos num dia. 

Assim sendo, eu e um dos meus colegas do NE começamos por 

esquematizar um regulamento que permitisse aos participantes compreender 

algumas regras da modalidade, bem como regras específicas que estariam 
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presentes neste torneio. Como precisávamos de anunciar a toda a escola que 

iríamos realizar um torneio de Badminton, encarregamo-nos de elaborar um 

cartaz, realçando a data do evento, os horários e a forma de inscrição. Estes 

dois documentos foram feitos e enviados ao PC, para que este pudesse fazer as 

devidas alterações/correções. Após este procedimento e tendo recebido 

feedback do PC, imprimimos os documentos que afixamos na Escola, para que 

toda a comunidade escolar ficasse a par de como iria ser realizado o torneio. 

Falamos de seguida com todos os Professores do grupo de Educação 

Física da ESRT, para que estes nos ajudassem na inscrição dos seus alunos. 

Foram dadas fichas de inscrição aos Professores, que ficaram encarregados de 

inscrever os seus alunos até uma data limite. No dia combinado, todos os 

Professores entregaram a inscrição dos seus alunos. Eu fui o responsável pela 

recolha de todas as fichas, bem como pela elaboração de um documento para o 

3º ciclo e outro para o Secundário, onde constavam todos os elementos inscritos 

de cada turma. Após a elaboração deste documento, eu e um dos meus colegas 

do NE chegámos à conclusão de que poderíamos promover um torneio onde 

todos os alunos inscritos (mesmo os 2 suplentes de cada turma) poderiam 

participar. Informamos o PC desta situação e avançamos para o esquema de 

ambas as competições. Inicialmente, estava programado fazermos grupos de 

três elementos, onde passaria o primeiro classificado de cada grupo, contudo, 

depois de pensarmos melhor e com mais cuidado, decidimos fazer grupos de 4, 

havendo assim a possibilidade dos alunos fazerem pelo menos mais um jogo. 

Preocupamo-nos também em não colocar alunos da mesma turma no mesmo 

grupo, para que pudessem competir com alunos de outras turmas. A segunda 

fase do torneio realizou-se por eliminatórias até chegarmos às finais. 

Passamos então ao quadro competitivo, onde constavam as horas, o 

local, o adversário e os árbitros dos demais encontros. Em cada grupo, os 

elementos que não estavam a jogar faziam de árbitro, trocando de funções 

quando os jogos terminassem. De todas as fórmulas pensadas, esta foi a que 

mais se adequou, visto que não teríamos pessoas suficientes para arbitrar tantos 

jogos em simultâneo. 
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Todos os documentos foram praticamente concluídos com antecedência, 

à exceção do último quadro competitivo, que só ficou pronto no dia anterior à 

competição. Contudo, já tínhamos afixado o esquema da competição uns dias 

antes e os alunos já estavam informados sobre o local e hora de jogo. No dia 

anterior, foram montados os campos no Ginásio antigo; já os campos do Ginásio 

novo (3º Ciclo) foram apenas montados uma hora antes do início do torneio, 

porque durante a noite o espaço foi utilizado para treinos. Ficou também decidido 

que quem iria para o pavilhão antigo, como responsável, seria um dos elementos 

do NE e para o novo seria eu, acompanhado pelos restantes colegas. Esta foi 

uma imposição do nosso PC, pois grande parte da planificação do torneio foi 

realizada por mim e por mais um elemento do NE. A pedido do meu colega de 

NE, acabei por trocar e ficar como responsável no pavilhão antigo, juntamente 

com outro elemento do NE e PC. 

Chegado o dia da atividade, fomos para a Escola mais cedo a fim de 

imprimir uns documentos que faltavam. Perdemos algum tempo na sua 

impressão o que fez com que nos atrasássemos um pouco. Quando imprimimos 

tudo, deslocamo-nos para o pavilhão novo para montarmos os campos. Como 

não havia necessidade de irmos todos, passados uns minutos, fomos (eu e o 

outro elemento do NE) para o pavilhão antigo. Já lá estavam todos os 

Professores de EF, juntamente com o PC. Entregamos os quadros competitivos 

a todos os Professores para que dessemos início aos jogos. Existiu nesta parte 

alguma confusão, visto que a ligação entre todos os Professores não era 

totalmente clara. Podíamos e devíamos ter dado mais cedo o quadro competitivo 

aos Professores para que estes pudessem encaminhar os seus alunos para os 

devidos campos. Assim sendo, o torneio acabou por começar 17 minutos mais 

tarde, em relação à hora prevista. Os alunos deslocaram-se para os respetivos 

campos de jogos. Em cada campo estava um Professor responsável por 

controlar as partidas e os resultados. 

Ultrapassada esta parte inicial, o torneio começou a decorrer de forma 

natural e da maneira planeada. Todos os grupos foram cumpridores e já sabiam 

que tinham de dar o resultado no final de cada jogo. Anunciamos a cada grupo 

o vencedor do mesmo, ficando o PC responsável por preencher a ficha da 2ª 
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fase (eliminatórias). Como estávamos um pouco atrasados e tínhamos campos 

livres, avançamos com a fase das eliminatórias antes de terminar a fase de 

grupos. Como não existiam hipóteses de interferência competitiva e nenhum 

aluno saiu prejudicado, aproveitamos a ocasião e rentabilizamos o espaço livre, 

recuperando assim o tempo perdido no início do torneio. 

Chegámos então à última fase, onde já sabíamos que nos iam sobrar 

cinco elementos. Como tínhamos todos os campos livres e ainda sobrava muito 

tempo, optamos por fazer um minicampeonato, onde os alunos jogaram todos 

contra todos. Fizemos rapidamente um quadro competitivo e iniciamos a última 

fase. O torneio terminou à hora prevista e após o último jogo arrumamos todo o 

material utilizado no torneio. 

Para além de certos erros já mencionados, devo fazer menção a mais 

alguns que consegui identificar, para que no futuro não sejam repetidos. Penso 

que poderíamos ter distribuído melhor as tarefas preparatórias pelos elementos 

do NE. Para além disso, devíamos ter preparado a documentação necessária 

com mais antecedência, para que antecipadamente tudo ficasse bem claro para 

todos os intervenientes. A coluna de som devia ter sido preparada antes do 

torneio começar, pois esta foi uma boa ajuda no desenrolar do torneio, contudo 

não a usamos no início para chamar os alunos para os respetivos campos. 

A finalizar, apesar de ter tido muito trabalho, evidencio que foi com algum 

prazer que vi tudo correr bem, no dia do evento. Participaram no torneio 

aproximadamente duzentos e quarenta alunos, sendo que do ensino secundário 

foram mais de cento e cinquenta. O torneio foi um sucesso e os participantes 

desfrutaram de uma manhã diferente. Houve alegria, entusiasmo e de certa 

forma cooperação entre os Professores de Educação Física, que demonstraram 

sempre disponibilidade para nos ajudar. Foi um evento que me ajudou a ter a 

noção do que é ter a responsabilidade de organizar algo num meio escolar. 

Assim, esta foi mais uma experiência do EP, que me ajudou a crescer enquanto 

docente. 

 
5.4. Desporto Escolar 

Segundo Pires (cit. por Caldas, 2006), “o desporto escolar é um conjunto 

de práticas desportivas lúdicas de formação e competição com o objetivo de 
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complementar o currículo e ocupar o tempo livre, numa situação de escolha, 

participação e liberdade, tudo integrado no plano de atividade da escola e 

supervisionado pelo sistema educativo”. Foi desta forma que encarei esta 

experiência do meu EP. De uma forma lúdica e com o objetivo de cativar os 

alunos para uma prática desportiva regular, para o gosto pelo Desporto em geral, 

para a entreajuda e o companheirismo, esta foi a postura que adotei, 

envolvendo-me com bastante afinco e entusiasmo. 

No AERT3, o DE oferece aos seus alunos uma grande variedade de 

modalidades de que estes podem usufruir. Assim sendo, a variedade de escolha 

que todo o NE teve foi muito grande. O nosso PC colocou-nos à vontade para 

escolhermos a modalidade de que mais gostávamos. 

A primeira modalidade em que pensei foi no Futsal, pois é aquela em que 

me sinto mais à vontade. Como trabalho, e o DE de Futsal é ao final da tarde, 

coloquei de lado essa hipótese, pois era impossível para mim. 

Analisei os horários e aquele que mais se enquadrava com a 

disponibilidade que tinha era o Badminton. Assim, não hesitei em escolher esta 

modalidade, pois para além de ter a possibilidade de estar presente em todas as 

aulas, seria uma boa forma de ganhar mais conhecimentos sobre ela. 

O DE de Badminton decorria todas as terças e quartas-feiras das 14:30 

às 15:30. À terça-feira, a aula era lecionada na ESRT e à quarta-feira era 

lecionada em Baguim. Quando comecei, tive a sorte do Professor responsável 

pelo DE de Badminton me ter recebido muito bem e me ter posto à vontade para 

o ajudar em todo o processo. Esta abordagem inicial ajudou-me a ganhar gosto 

pelo DE e assim integrar-me muito rapidamente. 

O AERT3 participa através do DE em competições interescolares nesta 

modalidade. Esta competição foi promovida aos sábados de manhã, na Escola 

EB 2/3 São Lourenço, em datas previamente estabelecidas. As escolas 

envolvidas, para além de Rio Tinto e Baguim foram as de São Lourenço, 

Fânzeres e D. António Ferreira Gomes. 

Com muito gosto e dedicação, marquei presença em todas as 

competições em que as escolas de Rio Tinto e Baguim participaram, num total 

de três. A lista de alunos selecionados era encaminhada para mim pelo 
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Professor Responsável. A minha tarefa passava por verificar se todos os alunos 

estavam presentes na ESRT à hora estipulada, para que pudéssemos arrancar 

de seguida em direção à escola de Baguim, indo buscar os alunos que faltavam. 

O Professor Responsável pelo DE de Badminton, em todos os momentos 

marcou presença, quer fisicamente quer através de contacto telefónico, 

certificando-se sempre de que tudo corria bem. Realço que tudo correu sempre 

muito bem, o que me deixou bastante satisfeito. 

No que diz respeito à competição, participei de forma bastante ativa, e fui 

muito bem integrado, ajudando na concretização de todas as tarefas 

indispensáveis à realização dos jogos. A participação dos nossos alunos 

também foi muito positiva: conseguimos no escalão de juvenis um excelente 1º 

lugar num dos dias e um 2º em todos os outros. Quanto ao escalão de Iniciados, 

conseguimos em todas as provas 1º e 2º lugares, bem como o 1º lugar de pares 

masculinos. Nesta competição, os nossos dois alunos participaram de forma 

fantástica, alcançando a oportunidade de disputar a final da coordenação local 

do Desporto Escolar Porto, onde estiveram presentes os dezasseis melhores 

dos vários grupos existentes.  

Todos os outros escalões e alunos tiveram também participações muito 

positivas e representaram muito bem o nosso Agrupamento. 

Enquanto Professor Estagiário, esta foi uma experiência muito rica que 

me fez aprender muito. A possibilidade de fazer parte de todo o envolvimento 

que diz respeito ao DE de Badminton nutriu-me de mais e melhores ferramentas 

para o meu futuro enquanto docente. Sinto-me neste momento muito mais bem 

preparado, se tiver de assumir uma responsabilidade desta natureza. 

Não posso esquecer que esta modalidade não foi em nenhum momento 

a minha primeira opção e só surgiu por uma questão de disponibilidade de 

horário. Agora que termino, agradeço pela “sorte” que tive em ter apostado 

peloDE de Badminton. Este sentimento de satisfação que tenho relativamente 

ao DE, deve-se sobretudo ao Professor Responsável e aos alunos que estiveram 

connosco durante este ano letivo, pois acredito que o segredo para o sucesso 

de todas atividades em que participamos, bem como o agrado com que fiquei 

quando terminei o DE de Badminton, deveu-se à forma como os alunos 



   

89 | P á g i n a  
 

encararam todos os treinos e competições e também, ao modo de atuar do 

Professor Responsável em todo o processo. 

 

5.5. Peddy Paper – maio mês do coração 

O Peddy Paper maio mês do Coração, realizou-se na ESRT no dia 23 de 

maio de 2019, com a participação das turmas de 7º e 8º anos de escolaridade. 

A organização deste evento esteve a cargo do NE de EF, juntamente com o 

núcleo do Projeto de Educação para a Cidadania. Contrariamente ao que 

aconteceu no torneio de Badminton, desta vez foi o nosso PC que assumiu a 

maior preponderância em toda a organização deste evento. Foram realizadas 

algumas reuniões, com vista a percebermos quais seriam as tarefas e 

estratégias que cada um tinha de realizar, para que tudo pudesse correr bem. 

Ao NE foi pedido que fizesse o regulamento do torneio e as folhas de Excel, de 

forma a calcularmos o tempo final de todas as equipas, já o nosso PC fez o 

cartaz do evento, a carta da prova e as fichas dos respetivos postos. 

Após algumas reuniões com vista a definirmos o número de postos de 

atividades a serem criados para o evento, chegámos à conclusão de que o ideal 

seriam dez. Destes dez, dois eram destinados a atividades desportivas, sendo 

que estas foram realizadas nos campos de jogos exteriores. Os outros oito 

postos estiveram espalhados pela Escola, onde todas turmas através dos seus 

grupos tinham de resolver os diversos desafios propostos. No que diz respeito 

às atividades desportivas, sendo estas da nossa responsabilidade, uma delas foi 

dedicada à realização de 7 lançamentos ao cesto de basquetebol e outra à 

realização de um circuito de condução de bola com o pé. 

Todas as equipas tinham ainda de cumprir dois objetivos adicionais para 

poderem ter uma bonificação extra. Um deles era mostrar no final da prova um 

inseto vivo à organização do evento e o outro era manter um copo cheio de 

líquido corante até ao final da prova, mostrando o mesmo em todas as estações.  

Ao todo, participaram neste evento aproximadamente 225 alunos, 

estando distribuídos por 32 equipas, tendo cada turma um total de quatro 

equipas. A pontuação final das turmas era feita através do tempo total das 4 

equipas. 
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Penso que o evento correu muito bem e toda a preparação do mesmo foi 

exemplar. Vi que os alunos ficaram felizes, quando disputaram a prova e isso, 

na verdade, é sempre o mais importante. 

Em todos os eventos há sempre situações que poderiam ter corrido 

melhor e por isso devemos fazer sempre uma reflexão para que no futuro se 

possa melhorar aspetos que não correram tão bem. Durante este evento, 

podíamos ter preparado a distribuição dos dorsais antes das equipas 

começarem as provas, pois, ao fazê-lo somente, quando a prova já estava a 

iniciar-se, provocaram-se atrasos em algumas equipas. Felizmente, reparamos 

logo nesta situação e corrigimo-la de imediato, não existindo impacto nos 

resultados. Ainda nos campos exteriores, na estação de condução de bola, 

existiram equipas que estiveram à espera, o que fez com que perdessem algum 

tempo. Ao repararmos nesta situação, montamos de imediato outro circuito, 

descontando o tempo que estas perderam, enquanto esperavam. Ainda numa 

das estações fora dos campos exteriores, em que o grau de dificuldade era 

maior, as equipas estiveram à espera que outras terminassem, o que levou a 

perdas de tempo escusadas. 

Apesar destas situações pontuais, que prontamente foram resolvidas, 

penso que este evento foi um sucesso. Foi uma vez mais gratificante e 

enriquecedor participar num evento como este, pois pude passar pela 

experiência de como se organiza um peddy paper num contexto escolar e assim 

preparar-me melhor para o caso de ter de realizar um evento deste género no 

futuro. 
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6. Estudo Comparativo sobre a importância da classificação na 
motivação dos alunos nas aulas de Educação Física 

 
 

6.1. Resumo 

Quando iniciei este ano letivo, observei várias aulas de anos letivos diferentes e 

constatei que existiam diferenças de motivação nos alunos, de acordo com o que 

já tinha sido abordado no meu primeiro ano deste mestrado. Se na minha turma 

sentia alguma desmotivação na realização das aulas por parte de alguns alunos, 

já noutras turmas verificava altos índices de motivação para a realização das 

aulas. Foi então que me preocupei em perceber o porquê desta situação. Assim, 

decidi investigar a influência da classificação na disciplina de Educação Física, 

para a motivação dos alunos nas aulas. Os objetivos deste estudo foram os 

seguintes: perceber se a classificação final da disciplina tem algum efeito na 

motivação dos alunos; se existem diferenças de motivação muito díspares nos 

alunos do 10º ano e 11º ano; se a motivação intrínseca é mais importante que a 

motivação extrínseca e vice-versa entre os alunos de 10º e 11º ano. A amostra 

foi constituída por 43 alunos dos cursos de Ciências e Tecnologias, numa turma 

de 10º ano e numa turma de 11º ano da Escola Secundária de Rio Tinto, dos 

quais 15 eram do sexo masculino (34,88%) e 28 do sexo feminino (65,12%). O 

aluno mais novo tem 15 anos e o mais velho tem 17 anos. O instrumento utilizado 

foi o Questionário de Kobal (1996), estando este indicado para o estudo da 

motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, sendo as respostas dadas 

através de uma escala de Likert de 5 pontos. O estudo demonstrou que, no que 

se refere ao facto de a classificação final da disciplina ser contabilizada para o 

acesso ao ensino superior, mais concretamente no item “Preciso de tirar boas 

notas”, existem semelhanças de resultados em ambas as turmas, apesar de na 

turma de 10º ano serem um pouco mais elevados que na de 11º ano, já que a 

classificação final conta para o acesso ao ensino superior. Já no que diz respeito 

à motivação intrínseca e extrínseca, não se pode dizer que uma das dimensões 

tem maior impacto nas aulas de Educação Física que a outra, pois os resultados 

são também muito parecidos, apesar dos valores na turma de 11º ano serem um 

pouco mais elevados. É possível perceber pelas respostas desta amostra que 
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os alunos não se sentem somente motivados para a disciplina de Educação 

Física por esta ser contabilizada para a média de acesso ao ensino superior, 

mas sim porque podem aprender novas habilidades, porque gostam de atividade 

física, ou porque têm a possibilidade de movimentar o seu corpo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA, MOTIVAÇÃO, MOTIVAÇÃO 

INTRÍNSECA, MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA, CLASSIFICAÇÃO. 
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6.2. Abstract 

When I started this school year, I observed several classes from different school 

years and found that there were differences in motivation in the students, 

according to what had already been covered in my first year of this master's 

degree. If in my class I felt some lack of motivation in the performance of classes 

by some students, already in other classes I found high levels of motivation to 

conduct the classes. It was then that I began to think about understanding why 

this situation happened. Thus, I decided to investigate the influence of 

classification on the discipline of Physical Education, for the motivation of 

students in class. The objectives of this study were: to understand if the final 

classification of the course has any effect on students' motivation; understand if 

there are very disparate motivational differences in 10th and 11th graders; 

understand if intrinsic motivation is more important than extrinsic motivation and 

vice versa among 10th and 11th grade students. The sample consisted of 43 

students from Science and Technology courses, in a 10th grade class and an 

11th grade class from Rio Tinto Secondary School, of which 15 were male 

(34.88%) and 28 females. (65.12%). The youngest student is 15 years old and 

the oldest is 17 years old. The instrument used was the Kobal Questionnaire 

(1996), which is indicated to study the motivation of students in Physical 

Education classes, and the answers given through a 5-point Likert scale. The 

study showed that with regard to the final grade of the subject being accounted 

for access to higher education, more specifically in the item "I need to get good 

grades", there are similarities of results in both classes, although in the 10th 

grade class slightly higher than in the 11th grade, as the final grade counts for 

access to higher education. Regarding the intrinsic and extrinsic motivation, one 

cannot say that one of the dimensions has more impact on Physical Education 

classes than the other, because the results are also very similar, although the 

values in the 11th grade class are a little higher. It is clear from the answers of 

this sample that students are not only motivated by the Physical Education 

discipline because it is accounted for the average access to higher education, but 

because they can learn new skills, because they enjoy physical activity, or 

because have the ability to move your body. 
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MOTIVATION, EXTRINSIC MOTIVATION, CLASSIFICATION. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

97 | P á g i n a  
 

6.3. Introdução 

Quando ainda estava no 1º ano deste mestrado, em várias Unidades 

Didáticas foi referida a importância da motivação no processo de aprendizagem 

dos alunos. Observámos vários vídeos de aulas e ouvimos muitas opiniões sobre 

este assunto. 

Após ter iniciado este ano letivo e ter a oportunidade de lecionar e 

observar as aulas dos meus colegas de NE e PC, constatei a importância que a 

motivação tem no processo de aprendizagem, conforme já me haviam falado os 

Professores do 1º ano do mestrado. 

Desta forma e em conjunto com um dos meus colegas de NE, pensei na 

possibilidade de perceber o porquê de existirem diferenças na motivação dos 

vários alunos. Se em algumas turmas os alunos realizavam as aulas de forma 

muito motivada, estando predispostos a realizar qualquer atividade proposta pelo 

Professor, noutras constatáva o oposto, apresentando os alunos, muitas vezes, 

justificações pouco plausíveis para não terem de fazer a aula. 

Qualquer Professor tem um papel fundamental na motivação que os 

alunos apresentam nas suas aulas. Este tem a missão de adotar estratégias 

adequadas que permitam aos seus alunos estar motivados para as tarefas que 

vão desempenhar na aula. “Assim a motivação é uma condição fundamental e 

indispensável para o alcance dos objetivos pessoais” (Júnior & Silva, 2010, p. 

347). É importante referenciar que existe uma ligação entre a motivação e a 

aprendizagem, pois um aluno poderá aprender pelo simples facto de estar 

motivado para uma determinada tarefa, ou também pela possibilidade de 

aprender algo que desconhecia. 

Ainda no que respeita à motivação, é importante perceber que tipo de 

motivação existe nos alunos, quando efetuam uma aula de Educação Física. 

Será que a aula de Educação Física é realizada apenas com o objetivo de o 

aluno ter uma boa classificação no final do período? Será a recompensa da 

classificação o único fator de motivação para os alunos se empenharem nas 

aulas de EF? Podemos afirmar que estas duas perguntas nos remetem para a 

motivação extrínseca, que tem a sua origem em fatores externos às pessoas. 

Segundo Kobal (1996, p. 49), “(…) o indivíduo que realiza uma determinada 
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tarefa visando uma recompensa exterior à mesma, isto é, esperando um retomo 

que está fora da vivência da própria atividade, está extrinsecamente motivado.” 

Ou será que os alunos realizam as aulas de EF pelo puro prazer que esta lhes 

oferece? Neste caso, é notório dizer que esta pergunta nos remete para a 

motivação intrínseca, que tem como premissa os gostos, os interesses e a 

maneira de ser de cada um de nós. “Quando uma atividade atrair uma pessoa a 

ponto de mantê-la interessada tanto pela execução da mesma como pelo fato 

de vir a executá-la uma outra vez, ou até uma tarefa semelhante posteriormente, 

diz-se que ela está intrinsecamente motivada. Ela pode sentir-se competente e 

autodeterminada, perceber a causa de seu comportamento como interna, sendo 

as recompensas inerentes à atividade” (Kobal , 1996, p. 48). 

Em 5 de julho de 2012 foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei 

n.º 139/2012. Através dele, o Ministério da Educação legislou que a classificação 

da disciplina de Educação Física iria deixar de contar para a média final do 

ensino secundário, não tendo assim nenhum peso para as candidaturas dos 

alunos ao ensino superior, contando apenas para a conclusão do ensino 

secundário. Esta situação era apenas diferente para os alunos que estivessem 

inseridos na área e quisessem prosseguir os seus estudos. No ano letivo de 

2018/2019, esta lei deixou de existir e a disciplina de EF passou a contar para a 

média final, ou seja, os alunos que iniciaram o 10º ano passaram a estar 

abrangidos pelas novas medidas, enquanto que para os alunos que estavam no 

11º e 12º anos, a classificação final continua a não ser contabilizada para o 

acesso ao ensino superior. 

O presente estudo tem como objetivo perceber de que forma poderão 

variar os níveis de motivação dos alunos nas aulas de Educação Física, quando 

a disciplina conta ou não para a média de acesso ao ensino superior. 

Ao relacionar estes aspetos, tive como objetivo melhorar as minhas 

práticas pedagógicas e também investigar a importância que a classificação tem 

na motivação dos alunos. É assim relevante perceber a razão pela qual os alunos 

não se sentem motivados na aula de EF e se a classificação final, ao não ser 

contabilizada para a média, poderá ter alguma influência no comportamento 

adotado nesta disciplina. Na mesma sequência procurei perceber se há 
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diferenças na motivação intrínseca e extrínseca entre alunos do 10º e 11º ano. 

O grupo de estudo foi constituído por 43 alunos da ESRT do 10º e11º ano 

de escolaridade. O instrumento utilizado foi o Questionário de Kobal (1996)7, 

estando validado, como ferramenta de análise da motivação intrínseca e 

extrínseca dos alunos. O questionário estava dividido em três questões para a 

motivação intrínseca e três para a motivação extrínseca, num total de trinta e 

duas afirmações (16 para cada uma). As respostas foram organizadas de acordo 

com uma Escala de Likert, onde se pediu aos alunos para manifestarem o seu 

nível de concordância, desde o discordo totalmente (nível 1) até ao concordo 

totalmente (nível 5). 

Para conseguir que todos os alunos participassem neste estudo, elaborei 

um termo de consentimento, tendo os alunos de apresentar o documento 

assinado pelos Encarregados de Educação. 

 

6.4. Revisão da literatura 

Sinto necessidade de recuar um ano letivo e dar razão aos docentes do 

meu primeiro ano (principalmente aos que lecionaram as aulas do 1º semestre), 

quando de forma tão específica e atual me falaram da Disciplina de Educação 

Física na Escola. 

A Educação Física poderá assumir vários significados: “disciplina 

curricular obrigatória, prática de atividade física, profissão, caminho privilegiado 

da educação para o desenvolvimento de algumas competências” (Couto, A. 

Lemos, K. & Aleixo. I., 2010, p. 69). Ainda de acordo com os mesmos autores a 

Educação Física é equacionada como um processo de Educação, englobando 

vários conteúdos e contribuindo na formação humana dos seus praticantes, 

especialmente nas crianças e nos adolescentes. De acordo com este princípio a 

Educação Física é vista como fundamental no processo de formação educativo 

e principalmente como parceira de toda a vida. 

Como é sabido a disciplina de Educação Física tem vivido momentos de 

controvérsia, nos quais nem sempre lhe foi atribuído o devido valor. A 5 de julho 

 
7 Conforme o anexo 8 



   

100 | P á g i n a  
 

de 2012 o Decreto-lei n.º 139/2012, exarava que a disciplina deixaria de contar 

para a média de acesso ao ensino superior, exceto para aqueles alunos que 

estivessem inseridos na área e quisessem prosseguir os seus estudos, tratando-

a assim como uma disciplina de menor valor que as outras. No ano letivo 

2018/2019, esta voltou a contar para média final de acesso ao ensino superior, 

percebendo-se assim que se estava a cometer um erro muito grande e que não 

era possível continuar com a mesma atitude perante a disciplina. 

Não querendo menosprezar as outras disciplinas, muito menos retirar-

lhes valor, temos de mencionar que quando nos referimos à Educação Física, 

“falamos de uma disciplina formalmente consagrada no currículo escolar dos 

alunos desde o 1.º até ao 12º ano de escolaridade. Ser formalmente consagrado 

no currículo significa que é reconhecida como área cultural prioritária de 

socialização. Ou seja, sem esta disciplina, a educação das crianças e jovens 

portugueses é incompleta porque se tornarão em seres coartados na realização 

plena das suas potencialidades de desenvolvimento como indivíduos. Cortados 

naquilo que de genuíno há na expressão pessoa humana, que é o seu 

desenvolvimento físico… coartados também no seu desenvolvimento emocional 

cognitivo e social!” (Onofre, 1996, p. 51). Podemos então afirmar que lhe são 

reconhecidos bastantes benefícios, contudo, muitos são aqueles que 

desvalorizam “o contributo da Educação Física para a formação da pessoa e 

banalizam também a importância da formação científica e pedagógica dos 

Professores nesta área do conhecimento” (Brás, 1996, p. 47). 

Inúmeros estudos apontam também para os vários benefícios que uma 

atividade física regular traz ao ser humano. Como referenciado por Bois et al 

(2005), a prática de atividade física regular aumenta a autoestima, a aceitação 

social e a sensação de bem-estar entre as crianças. Resultados parecidos foram 

alcançados por Savage e Holcomb (citado por Duncan et al., 2005) relativamente 

aos adolescentes. Já no que concerne à saúde (Mota, 2006; et al. 2006) 

mencionam que para se ter melhor qualidade de vida é preciso conhecer a 

importância da atividade física regular e, como é óbvio, seus benefícios para a 

saúde. 



   

101 | P á g i n a  
 

É importante que os nossos alunos tenham maior e melhor perceção 

sobre estes aspetos e não se deixem somente levar por uma sociedade que os 

obriga a serem cidadãos altamente formatados. A pressão inerente a ser o 

melhor aluno da escola ou o melhor jogador do clube em que se insere, “obriga” 

a Escola a ter um papel fundamental na vida dos seus alunos. Desta forma, esta 

tem a “obrigação” de criar hábitos desportivos adequados, promovendo assim 

estilos de vida saudáveis. Fazer-lhes perceber a importância da cooperação, 

entreajuda e trabalho de equipa é assim muito importante para o bem-estar 

físico, mental e social dos seus alunos. É notório para mim que a disciplina de 

Educação Física tem um papel determinante na formação e transmissão destes 

valores, contribuindo assim para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos 

seus alunos. 

Nos dias de hoje, é fácil concordar que os espaços para as crianças 

brincarem são cada vez menores e que o tempo disponível dos seus pais para 

o fazerem também decresceu. É muito raro ver uma criança brincar na rua, tendo 

um espírito livre e autónomo nas suas brincadeiras. É muito mais fácil e natural 

observar uma criança em frente ao computador ou a jogar um jogo qualquer, 

deixando-se levar pelas novas tecnologias e vendo nelas muitas vezes a 

resolução de todos os seus problemas. De forma consequente, o desinteresse 

natural dos nossos alunos pela escola também é visível, cabendo aos 

professores encontrar estratégias adequadas que possam motivar os seus 

alunos. No que diz respeito ao Professor de Educação Física, este tem de ter a 

capacidade de motivar os alunos, quando estes não têm vontade, não têm gosto 

e não se predispõem para a prática de atividade física. “Robert S. Weinberg e 

Daniel Gould (2008) afirmam que os professores de educação física querem 

motivar crianças pouco ativas, mais interessadas em videogames, os técnicos 

querem que seus atletas continuem treinando e os fisioterapeutas querem 

motivar seus clientes a continuarem o seu programa de reabilitação. Percebe-se 

então que a motivação é importante tanto para as pessoas, como para os atletas, 

como para vários profissionais. Ter sucesso inclui saber os fatores e os métodos 

para intensificar a motivação” (Júnior & Silva, 2010, p. 347). 
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É importante perceber que, sem motivação, os alunos não irão realizar as 

atividades propostas ou, se as realizarem, dificilmente conseguirão realizá-las 

de forma correta. “A motivação no contexto escolar tem sido avaliada como um 

determinante crítico do nível e da qualidade da aprendizagem e do desempenho. 

Um estudante motivado mostra-se ativamente envolvido no processo de 

aprendizagem, engajando-se e persistindo em tarefas desafiadoras, 

despendendo esforços, usando estratégias adequadas, buscando desenvolver 

novas habilidades de compreensão e de domínio.” (Guimarães & Boruchovitch, 

2004, p. 143).  Bear, Connors e Paradiso (2006) afirmam que a motivação deve 

ser considerada como a força que leva algo a acontecer. Os mesmos autores 

indicam-nos que é proveitoso considerar que a probabilidade e direção de um 

comportamento variam mediante a motivação (força) que nos leva a executar 

esse comportamento. É assim importante considerar e entender que a motivação 

é equacionada quando estamos a lutar por algo, quando temos objetivos para 

cumprir e não desistimos deles, mesmo quando nos aparecem adversidades 

pelo caminho. Samulski (2002), conceitua motivação como a totalidade dos 

fatores que determinam formas de comportamento dirigidos a determinado 

objetivo e a carateriza como um processo ativo, intencional e dirigido a uma 

meta, o qual depende da interação de fatores pessoais (intrínsecos) e ambientais 

(extrínsecos) (Júnior & Silva, 2010, p. 347). 

Percebe-se então que na realização de uma tarefa podemos ter dois tipos 

de motivação, a motivação intrínseca ou extrínseca ou ambas. A primeira 

encaminha-nos para uma motivação que está mais ligada aos processos 

internos da pessoa, tendo mais que ver com a sua forma de ser, os seus gostos, 

os seus interesses. Assim “a motivação intrínseca ocorre quando o aluno realiza 

as atividades acadêmicas com interesse e vontade de aprender, independente 

de recompensas, pressões ou ameaças que configuram a motivação extrínseca” 

(Mello & Leme, 2016, p. 583). É desta forma importante perceber que um aluno 

intrinsecamente motivado realiza a tarefa proposta com o máximo de empenho 

possível, sem que para isso seja necessário oferecer-lhe qualquer tipo de 

recompensa, sendo a própria atividade valorizada por si mesma. Este, “estado 

motivacional produz completo envolvimento na tarefa, persistência, 
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concentração intensa, desligamento do tempo e prazer” (Bzuneck & Guimarães, 

2007, p. 415). 

Posso afirmar que quando os alunos estão motivados intrinsecamente, as 

atividades que lhes são propostas trazem-lhes gosto e prazer, sentindo-se assim 

realizados e envolvidos nas tarefas de aprendizagem. 

Quanto à motivação extrínseca, esta tem a sua origem nos fatores 

externos das pessoas, como uma recompensa monetária após a realização de 

um trabalho. Standage e Treasure (2002) mencionam que ao contrário da 

motivação intrínseca, a motivação extrínseca refere-se a uma diversidade de 

estilos que apontam para uma regulação externa até à regulação integrada, indo 

ao encontro de alguma consequência, que pode ir de uma recompensa a uma 

ameaça ou punição. Já Martinelli e Bartholomeu (2007, p. 22) afirmam que “a 

motivação extrínseca apresenta-se como a motivação para trabalhar em 

resposta a algo externo à tarefa ou atividade, como para a obtenção de 

recompensas materiais ou sociais, de reconhecimento, objetivando atender aos 

comandos ou pressões de outras pessoas ou para demonstrar competências e 

habilidades. O aluno extrinsecamente motivado procura uma tarefa escolar para 

melhorar as suas notas ou receber recompensas e elogios e/ou evitar punições”. 

Assim, as pessoas quando desempenham as suas tarefas no seu local de 

trabalho e estão somente à espera do seu vencimento no final do mês, ou 

quando um aluno faz a aula de Educação Física apenas com o objetivo de tirar 

boas notas, significa que estão motivadas extrinsecamente, apenas à espera da 

recompensa que essa tarefa lhes pode dar e não pelo prazer da mesma tarefa. 

Em suma, quando nos referimos à motivação intrínseca, reportamo-nos a 

uma motivação que nos traz prazer e gosto pela atividade realizada, enquanto 

que a motivação extrínseca nos encaminha para uma motivação relacionada 

com recompensa que a atividade realizada nos pode trazer. 

 
6.5. Desenho e Metodologia de estudo 

Este estudo apresenta-se como um estudo transversal, ou seja, as 

informações relativas ao estudo foram recolhidas num só momento, através de 

um questionário, sem que para isso existisse qualquer tipo de interferência da 

minha parte ou de outro qualquer agente externo. Para conseguir realizar este 
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estudo, em primeiro lugar defini o problema, depois a população a estudar, o 

processo de recolha de dados e, no fim, o modo de análise das variáveis. 

 
6.6. Caracterização do grupo de estudo 

O grupo de estudo foi constituído por alunos de 10º e 11º ano, de ambos 

os géneros, sendo o mesmo professor a lecionar nas duas turmas. Na turma de 

10º ano, a média da classificação conta para a entrada no ensino superior, 

enquanto na turma de 11º ano esta não é considerada. 

Da recolha de dados que consegui fazer, obtive a resposta de 43 alunos, 

dos quais 28 eram alunos do género feminino e 15 eram alunos do género 

masculino. De seguida, apresento o quadro descritivo da amostra, que 

caracteriza os alunos que participaram neste estudo, quanto ao género, idade e 

ano de escolaridade. 

 

  N = 43 % 

Género 
Feminino 28 65,12% 

Masculino 15 34,88% 

Idade 

15 anos 9 20,93% 

16 anos 16 37,21% 

17 anos 18 41,86% 

Ano de escolaridade 
10º ano 23 53,49% 

11º ano 20 46,51% 

Quadro 1 - Distribuição das características dos alunos 

  

Da análise do quadro 1 verificamos que não existe uma grande 

disparidade entre o número de alunos pertencentes ao 10º ano e o número de 

alunos do 11º ano de escolaridade, sendo 53,49 % do 10º ano e 46,51 % do 11º 

de escolaridade. A idade dos alunos que participaram no estudo está 

compreendida entre os 15 e os 17 anos, estando a média de idades situada nos 

16,21 anos (DP = 0,773). No que diz respeito ao ano de escolaridade, verifica-

se que a média de idades dos alunos no 10º ano situa-se nos 15,78 anos, com 
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o desvio padrão de 0,736, enquanto no 11º ano, a média é de 16,70 anos, com 

o desvio padrão de 0,470. 

 

6.7. Recolha e tratamento de dados 

A recolha de dados foi conduzida através do Questionário Kobal (1996) 

para a Motivação dos Alunos nas aulas de EF (anexo 8).  Como tal, solicitei a 

autorização do Professor responsável pelas turmas e entreguei aos alunos o 

termo de consentimento a ser assinado pelo encarregado de educação. Na 

turma de 10º ano, 6 alunos não entregaram o termo de consentimento assinado, 

pelo que não puderam participar no estudo. Os questionários foram entregues 

na última semana de aulas do 2º período e recolhidos de forma imediata por 

mim, logo após o seu preenchimento. 

Para criar a base de dados deste estudo recorri ao Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 25. Dei o primeiro passo da análise às 

variáveis através de uma análise descritiva. Assim, consegui o cálculo da média 

e o respetivo desvio padrão e também a frequência absoluta das diferentes 

variáveis. Elaborei ainda o T-Teste de medidas independentes, tendo este um 

p=0,05. Como apoio teórico usei o “Manual de análise de dados quantitativos 

com recurso ao IBM®SPSS®: Saber decidir, fazer, interpretar e redigir” (Martins, 

2011). 

 
6.8. Apresentação e Discussão de Resultados 

O quadro que se segue representa a média e o desvio padrão de cada 

afirmação para a motivação extrínseca nos alunos do 10º ano e 11º ano. 

 10º Ano 11º Ano 

 MÉD. DP. MÉD. DP. 

1. Participo nas aulas de 
Educação Física porque 

1.1. Faz parte do currículo da escola 3,87 1,456 4,00 1,451 

1.2. Preciso tirar boas notas 4,22 ,951 3,40 1,314 
1.3. O meu rendimento é melhor que os 

dos meus colegas 
2,39 ,988 2,20 ,951 

1.4. Estou com os meus amigos 3,09 1,443 3,75 1,333 

 

2. Eu gosto das aulas de 
Educação Física porque 

2.1. Esqueço as outras aulas 2,87 1,486 3,05 1,605 
2.2. O professor e os meus colegas 

reconhecem a minha performance 
3,00 1,446 3,05 1,050 

2.3. Sinto-me integrado no grupo 3,52 1,238 4,00 1,256 

2.4. As minhas opiniões são aceites 3,39 1,270 3,50 1,147 
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2.5. Saio-me melhor que os meus 
colegas 

2,39 1,196 2,25 1,0692 

 

3. Não gosto das aulas de 
Educação Física porque 

3.1. Não me sinto integrado no grupo 1,52 ,994 1,75 1,292 

3.2. Tiro nota baixa 1,57 1,121 1,60 1,142 
3.3. Alguns colegas querem demonstrar 

que são melhores que os outros. 
2,96 1,522 3,10 1,410 

3.4. Os meus amigos riem-se das minhas 
falhas 

2,09 1,276 2,35 1,598 

3.5. O professor compara o meu 
rendimento com o de outro aluno 

1,74 1,137 1,85 1,268 

3.6. Não simpatizo com o professor 1,26 ,541 1,25 0,910 
3.7. As minhas falhas fazem com que eu 

não pareça bom para o professor 
2,00 1,508 2,10 1,586 

 

Quadro 2- Média e Desvio Padrão da Motivação extrínseca 

 
Estão aqui representados os valores médios relativamente às afirmações 

relativas à motivação extrínseca dos alunos nos dois anos de escolaridade (10º 

e 11º ano). 

Como se depreende, para os alunos do 10º ano os itens “Preciso tirar 

boas notas”, “Faz parte do currículo da escola”, “Sinto-me integrado num grupo”, 

“As minhas opiniões são aceites”, “Alguns colegas querem demonstrar que são 

melhores que os outros” e “Os meus amigos riem-se das minhas falhas”, são 

para si os que têm maior relevância. Já para os alunos do 11º ano, os itens, “Faz 

parte do currículo da escola”, “Estou com os meus amigos”, “Sinto-me integrado 

no grupo”, “As minhas opiniões são aceites”, “Alguns colegas querem 

demonstrar que são melhores que os outros” e “Os meus amigos riem-se das 

minhas falhas” são os que apresentaram maior destaque. 

De acordo com os resultados acima apresentados, constata-se alguma 

similaridade nos resultados obtidos sobre o porquê da participação dos alunos 

nas aulas de Educação Física. Para Otaviano (Otaviano, 2012, p. 33) “Verifica-

se, portanto, que a maioria dos alunos participa nas aulas de educação física no 

ensino médio não porque são interessantes, construtivas, mas sim porque faz 

parte do currículo escolar, sendo fundamental tirar boas notas para ser aprovado 

no final do ano. Outra constatação acerca desta primeira questão que deve ser 

considerada é o fato dos alunos gostarem da companhia dos colegas e não 

darem muita importância ao rendimento nas atividades realizadas durante as 
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aulas de Educação Física”. Já no que diz respeito à segunda pergunta as 

opiniões divergem.  No estudo do mesmo autor verificou-se que “os motivos que 

os levam a gostar das aulas de Educação Física era o fato desta disciplina 

proporcionar um esquecimento das demais matérias do currículo escolar, ou 

seja, para um grande número de consultados, trata-se de um momento de 

afastamento da sala de aula, descanso da elevada carga de conteúdos das 

demais disciplinas” (2012, p. 34). 

Quando se comparam os dois anos de escolaridade, podemos observar 

que as opiniões não são muito díspares, havendo, como é óbvio, alguns itens 

que merecem especial atenção em cada ano letivo. Se repararmos, o item “Faz 

parte do currículo da escola” tem uma importância muito parecida nos alunos do 

10º e do 11º ano, descaindo ligeiramente a importância para os alunos do 11º 

ano, acontecendo o mesmo no item “Preciso de tirar boas notas”, onde neste 

caso os valores da turma de 10º ano são um pouco maiores. 

Os itens “Sinto-me integrado no grupo” e “As minhas opiniões são 

aceites”, são aqueles que demonstram maior importância para o gosto dos 

alunos na disciplina de Educação Física, sendo similar nos dois anos de 

escolaridade. Alves et al. (2016, p. 60) no estudo que realizaram chegaram à 

conclusão de que “os motivos que obtiveram as maiores médias de relevância 

em relação aos géneros foram: “Sinto-me integrado ao grupo” com uma média 

total de (3,89±0,10) e “Minhas opiniões são aceitas” (3,63±0,11). Resultados que 

se assemelham aos do meu estudo. Os itens “Alguns colegas querem 

demonstrar que são melhores que os outros” e “Os meus amigos riem-se das 

minhas falhas” revelam-se como os mais importantes para os alunos não 

gostarem da disciplina de Educação Física. 

 

 10º Ano 11º Ano 

 MÉD. DP. MÉD. DP. 

1. Participo nas aulas de 
Educação Física porque 

1.1. Sinto-me saudável com as aulas 3,65 1,434 4,30 ,864 

1.2. As aulas dão-me prazer 3,30 1,295 4,05 1,27 

1.3. Gosto de aprender novas habilidades 3,70 1,295 4,45 ,887 
1.4. Acho importante aumentar os meus 
conhecimentos sobre o desporto e outros 
conteúdos 

3,48 1,504 4,20 ,951 

1.5. Gosto de atividade física 4,00 1,279 4,20 1,105 
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2. Eu gosto das aulas de 
Educação Física porque 

2.1. O que eu aprendo faz-me querer praticar 
mais 

3,48 1,410 4,10 ,911 

2.2. Aprendo uma nova habilidade 3,43 1,376 4,10 ,852 
2.3. Compreendo os benefícios das atividades 
propostas em aula 

3,52 1,344 4,20 1,005 

2.4. As atividades dão-me prazer 3,43 1,308 4,05 1,050 

2.5. Dedico-me ao máximo à atividade 3,57 1,273 3,85 1,136 

2.6. Movimento o meu corpo 4,00 1,206 4,30 1,080 

 

3. Não gosto das aulas de 
Educação Física porque 

3.1. Quase não tenho oportunidade de jogar 1,57 0,945 1,60 ,882 

3.2. Exercito pouco o meu corpo 1,78 0,998 1,30 ,656 

3.3. Não consigo realizar bem as atividades 1,91 1,240 1,75 1,069 

3.4. Não sinto prazer na atividade proposta 1,96 1,224 1,50 ,760 
3.5. Não há tempo para praticar tudo o que eu 
gostaria 

2,57 1,343 2,25 1,446 

Quadro 3- Média e Desvio Padrão referentes à Motivação Intrínseca 

 

No que diz respeito à motivação intrínseca dos alunos do 10º ano 

reparamos que os itens “Gosto de atividade Física”, “Gosto de aprender novas 

habilidades” são os que mais importância têm para a participação dos alunos 

nas aulas. Já os itens “Movimento o meu corpo” e “Dedico-me ao máximo à 

atividade” são os que maior destaque têm no gosto pelas aulas de Educação 

Física. Por último, os itens “não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria” 

e “não sinto prazer nas atividades propostas” são os mais referenciados pelos 

alunos como o fator para não gostarem das aulas de Educação Física. De 

referenciar que nas respostas obtidas pela turma de 10º ano, não existe uma 

diferença muito significativa nos vários itens respondidos. 

Os alunos do 11º ano consideram os seguintes itens como os mais 

pertinentes para participarem nas aulas de Educação Física: “Gosto de aprender 

novas habilidades” e “Sinto-me saudável com as aulas”. Os itens “Movimento o 

meu corpo” e “Compreendo os benefícios das atividades propostas em aula” são 

os mais referenciados pelos alunos para o gosto que estes têm pelas aulas. Em 

último lugar os itens “Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria” e “Não 

consigo realizar bem as atividades” expressam-se como aqueles que são mais 

equacionados pelos alunos para não gostarem das aulas de Educação Física. 

Também neste caso, não existe uma diferença relevante entre os itens 

respondidos pela turma de 11º ano. 
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Desta forma, quando comparamos os dois anos de escolaridade, 

verificamos que os itens sobre a participação nas aulas de Educação Física 

“Gosto de aprender novas habilidades”, “Sinto-me saudável com as aulas” e 

“Gosto de atividade Física” são aqueles que mais se destacam. Já nas razões 

para gostarem das aulas de Educação Física, os alunos do 10º ano dão principal 

destaque ao item “Aprendo uma nova habilidade”, enquanto que os alunos do 

11º ano dão mais valor ao item “Movimento o meu corpo”. Já  Martins (2017, p. 

15) observa no seu estudo que “a maioria dos estudantes participam nas aulas 

porque gostam de atividades físicas, sentem prazer, aprendem novas 

habilidades, por acharem importante adquirir novos conhecimentos sobre 

esporte, por se sentirem saudáveis, compreendendo os benefícios das 

atividades propostas e quando movimentam seu corpo”, o que vai ao encontro 

dos resultados do meu estudo. Na terceira pergunta, o item mais referenciado 

pelos alunos dos dois anos de escolaridade foi “Não há tempo para praticar tudo 

o que eu gostaria”. No estudo realizado por Martins (2017, p. 15) esta observou 

que “a maioria dos estudantes discordaram das afirmações relacionadas a não 

conseguirem realizar bem as atividades, quando exercitam pouco o corpo, 

quando quase não tem oportunidade de jogar e quando não há tempo de praticar 

tudo que gostariam. Concordando com a afirmação de não gostarem das aulas 

quando não sentem prazer nas atividades propostas. Portanto, a maioria dos 

estudantes sentem-se motivados a participarem das aulas, exceto quando as 

mesmas não proporcionam oportunidades de todos praticarem com êxito e 

quando não sentem prazer em realizar as atividades propostas”. 

Podemos verificar que os itens relativos à motivação intrínseca foram os 

que tiveram maior referência nas respostas nos alunos inquiridos, levando-nos 

a pensar que as aulas de Educação Física têm ganho maior importância no seio 

escolar. Araújo et al (2008) concluíram no seu estudo que “os dois grupos estão 

significantemente mais motivados intrinsecamente que extrinsecamente a 

participarem das aulas de Educação Física”, considerando “o enfoque intrínseco 

como principal agente motivador, verifica-se que os escolares participantes 

deste estudo têm em suas razões internas sua principal fonte motivacional, o 

que é muito propício às aulas de educação física”. 
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Apresenta-se, a seguir, a média das respostas dos alunos, sem haver 

separação dos anos de escolaridade. 

 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Estou em 
dúvida 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

1. Participo 
nas 
aulas de 
Educaçã
o Física 
porque 

1.1. Faz parte do currículo da 
escola 

14,0 4,7 7,0 23,3 51,2 

1.2. Preciso tirar boas notas 4,7 11,6 16,3 30,2 37,2 

1.3. O meu rendimento é melhor 
que os dos meus colegas 

20,9 39,5 30,2 7,0 2,3 

1.4. Estou com os meus amigos 14,0 14,0 20,9 20,9 30,2 

 

2. Eu gosto 
das aulas 
de 
Educação 
Física 
porque 

2.1. Esqueço as outras aulas 25,6 16,3 18,6 16,3 23,3 

2.2. O professor e os meus 
colegas reconhecem a minha 
performance 

16,3 11,6 41,9 14,0 16,3 

2.3. Sinto-me integrado no grupo 4,7 16,3 16,3 25,6 37,2 

2.4. As minhas opiniões são 
aceites 

9,3 9,3 30,2 32,6 20,9 

2.5. Saio-me melhor que os 
meus colegas 

30,2 25,6 27,9 14,0 2,3 

 

3. Não gosto 
das aulas 
de 
Educação 
Física 
porque: 

3.1. Não me sinto integrado no 
grupo 

72,1 7,0 9,3 9,3 2,3 

3.2. Tiro nota baixa 72,1 11,6 7,0 4,7 4,7 

3.3. Alguns colegas querem 
demonstrar que são melhores 
que os outros. 

20,9 18,6 18,6 20,9 20,9 

3.4. Os meus amigos riem-se das 
minhas falhas 

46,5 18,6 14,0 9,3 11,6 

3.5. O professor compara o meu 
rendimento com o de outro 
aluno 

58,1 20,9 11,6 2,3 7,0 

3.6. Não simpatizo com o 
professor 

83,7 11,6 2,3  2,3 

3.7. As minhas falhas fazem com 
que eu não pareça bom para 
o professor 

58,1 16,3 4,7 4,7 16,3 

Quadro 4 - Distribuição das Respostas dos diferentes itens em % - Motivação extrínseca 

 

Quando se analisam os itens do quadro 4, verifica-se que o item mais 

importante para os alunos de ambas as turmas participarem nas aulas de EF é 

“Faz parte do currículo da escola” com 51,2%, vindo de seguida com 37,2% 

“Preciso tirar boas notas” e “Estou com os meus amigos” com 30,2%. Marzinek 

(2004, p. 69) verificou também no seu estudo que “a participação dos alunos é 

inevitável, tanto nas 8as séries quanto nas 3as séries, pois eles participam pela 

necessidade de obterem boas notas e também pelo fato de a disciplina estar no 

currículo escolar, o que demonstra estarem motivados para a prática das aulas 

de Educação Física”. Já no que diz respeito ao item “Estou com os meus amigos” 

o mesmo autor faz referência que “O item de motivação extrínseca segundo o 
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qual os alunos afirmam participarem das aulas de Educação Física para estarem 

com seus amigos teve um índice de concordância elevado nas 8as séries em 

ambos os sexos” (2004, p. 71), percebendo-se assim que a componente social 

da aula é muito importante.  

Procedendo a uma análise da segunda questão, onde se pergunta o que 

leva os alunos a gostarem das aulas de EF, o item “Sinto-me integrado no grupo” 

é aquele que mais relevância tem, com 37,2%, dando-nos uma ideia de que 

todos os alunos dão muita importância a pertencerem e estarem integrados num 

grupo. 

Na última pergunta que menciona o porquê de os alunos não gostarem 

das aulas de EF, reparamos que o item “Alguns colegas querem demonstrar que 

são melhores que os outros” com 20,9% é aquele que maior percentagem 

apresenta. Marzinek (2004, p. 69) no seu estudo verificou “que nas 8as séries 

do ensino fundamental e nas 3as séries do ensino médio houve diferença 

significativa no item “alguns colegas querem demonstrar que são melhores que 

os outros”, itens em que o sexo feminino teve um índice maior de respostas 

positivas, o que reflete descontentamento das alunas. Já nos itens “não me sinto 

integrado ao grupo”, “o professor compara meu rendimento com o de outro”, 

“meus colegas zombam de minhas falhas”, “tiro nota ou conceito baixo”, não 

existiram diferenças significativas entre sexos”. De seguida, analisam-se as 

respostas da motivação intrínseca. Analiso agora as respostas para a motivação 

intrínseca. 

 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Estou em 
dúvida 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

1.Participo 
nas aulas de 
Educação 
Física 
porque 

1.1. Sinto-me saudável com as aulas 7,0 7,0 14,0 27,9 44,2 

1.2. As aulas dão-me prazer 7,0 16,3 18,6 20,9 37,4 

1.3. Gosto de aprender novas 
habilidades 

4,7 4,7 23,3 16,3 51,2 

1.4. Acho importante aumentar os 
meus conhecimentos sobre o 
desporto e outros conteúdos 

9,3 7,0 18,6 23,3 41,9 

1.5. Gosto de atividade física 7,0 2,3 16,3 23,3 51,2 

 

2.Eu gosto 
das aulas de 
Educação 
Física 
porque 

2.1. O que eu aprendo faz-me querer 
praticar mais 

4,7 14,0 18,6 25,6 37,2 

2.2. Aprendo uma nova habilidade 7,0 7,0 23,3 30,2 32,6 

2.3. Compreendo os benefícios das 
atividades propostas em aula 

7,0 9,3 14,0 32,6 37,2 

2.4. As atividades dão-me prazer 9,3 2,3 27,9 27,9 32,6 
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2.5. Dedico-me ao máximo à atividade 7,0 7,0 27,9 25,6 32,6 

2.6. Movimento o meu corpo 7,0 2,3 9,3 32,6 48,8 

 

3.Não 
gosto das 
aulas de 
Educação 
Física 
porque 

3.1. Quase não tenho oportunidade de 
jogar 

65,1 16,3 14,0 4,7  

3.2. Exercito pouco o meu corpo 65,1 18,6 11,6 4,7  

3.3.  Não consigo realizar bem as 
atividades 

55,8 18,6 16,3 4,7 4,7 

3.4. Não sinto prazer na atividade 
proposta 

58,1 18,6 16,3 4,7 2,3 

3.5. Não há tempo para praticar tudo o 
que eu gostaria 

37,2 18,6 18,6 16,3 9,3 

Quadro 5- Distribuição das Respostas dos diferentes itens em % - Motivação intrínseca 

 

Quando se analisa o quadro 5, verifica-se que existem dois itens em pé 

de igualdade para a motivação dos alunos em participar nas aulas de Educação 

Física. Assim, o item “Gosto de aprender novas habilidades” e “Gosto de 

atividade Física” com 51,2% são aqueles que reúnem maior relevância da parte 

dos alunos. E fácil de perceber que os alunos se sentem motivados, quando 

aprendem uma habilidade nova, dando-lhes assim maior motivação para as 

aulas de Educação Física. Macedo (2016, p. 16) no seu estudo verifica que “A 

maioria dos alunos, de ambos os sexos, responderam que gostam de aprender 

novas habilidades”. 

No que diz respeito à motivação dos alunos para gostarem das aulas de 

Educação Física, realça-se no estudo que o item mais importante se refere ao 

“Movimento o meu corpo” com 48,8%, sendo que os outros itens têm valores 

muito parecidos e elevados também. O facto de a maioria do tempo de aulas ser 

passado pelos alunos na posição passiva de estar sentado a ouvir um professor, 

pode estar na causa da valorização dos alunos no que respeita as aulas de 

Educação Física, em que têm oportunidade para explorar o seu próprio corpo e 

se movimentarem. 

Por último, nas perguntas que fazem alusão aos motivos para os alunos 

não gostarem das aulas, constatamos neste estudo que o item mais referenciado 

é “Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria”, levando-nos a pensar que 

os alunos gostariam de ter mais tempo de aulas de EF. Já Neto et al (2014, p. 

67) no seu estudo “concordaram mais com a afirmação não conseguir realizar 

bem as atividades, com média 2,6”. 
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Quando realizei este estudo tinha como principal objetivo perceber se a 

motivação dos alunos nas aulas de EF é influenciável pelo facto da classificação 

final da disciplina de Educação Física ser ou não contabilizada na média de 

acesso ao ensino superior. Para conseguir comparar os dois anos de 

escolaridade, selecionei o item que estava mais relacionado com o objetivo do 

estudo. A comparação foi realizada através do Teste-T para comparar médias 

de amostras independentes. 

 
Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” 

 10º ano 11º ano 

N 23 20 

M 4,22 3,40 

DP 0,951 1,314 

P 0,070 

Quadro 6 - Diferença da média das classificações no item “Preciso tirar boas notas” 

Quando comparamos o item “Preciso tirar boas notas” nos alunos do 10º 

e 11º ano não parece existir uma diferença significativa nos resultados deste 

estudo, contudo verifica-se que os alunos do 10º ano dão ligeiramente maior 

importância à classificação que os alunos do 11º ano, pois no caso dos alunos 

do 10º ano a classificação da disciplina de Educação Física conta para o acesso 

do ensino superior. Assim a média dos alunos de 10º ano neste item foi de 4,22 

± 0,951 (p = 0,070), enquanto que os alunos de 11º ano foi de 3,40 ± 1,314 (p= 

0,070). Já Bayo (2008, p. 134) verificou no seu estudo que “A nível geral, a média 

obtida pelos alunos da ESA assumiu um valor de 140 pontos, quer quando a 

classificação da EF foi considerada, quer quando a mesma não foi considerada. 

Assim a média das classificações dos alunos da ESA, no final do Ciclo do Ensino 

Secundário, sem se contabilizar a área curricular da Educação Física, iguala a 

sua média quando esta área é considerada.”  

De seguida apresentam-se as diferenças de médias entre géneros e anos 

de escolaridade. 

 
Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” – Diferenças de Género 

 Raparigas Rapazes 

N 28 15 
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M (Média) 4,04 3,47 

DP (Desvio padrão) 0,962 1,506 

Erro do desvio 0,182 0,389 

P 0,007 

Quadro 7 - Classificação do Item "Preciso tirar boas notas" segundo o género 

No quadro acima apresentado, podemos constatar que as raparigas dão 

ligeiramente maior importância à classificação que os rapazes. A média das 

raparigas situou-se nos 4,04 ± 0,962, enquanto que a média dos rapazes foi de 

3,47 ± 1,506. O teste de Levene para a igualdade de variâncias demonstrou um 

p=0,007 indicando que não existe igualdade de variâncias (H1). Já o Teste-T 

Independente indica-nos que há uma diferença (H0) entre as médias das 

raparigas e dos rapazes, sendo que em média as raparigas dão maior 

importância à classificação que os rapazes, T (20,285) = 1,326; p>0,05. De 

seguida será analisado as diferenças entre as raparigas do 10º e do 11º ano. 

 
Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” – Diferenças entre raparigas 

 10º Ano 11º Ano 

N 19 9 

M (Média) 4,32 3,44 

DP (Desvio padrão) 0,885 0,882 

Erro do desvio 0,203 0,294 

P 0,983 

Quadro 8 - Diferenças entre raparigas do 10º e 11º anos 

O quadro 8 demonstra que os valores apresentados por ambas as turmas 

não são muito diferentes, apesar de existir maior número de raparigas no 10º 

ano, contudo devido à influência da classificação da disciplina de Educação 

Física contar para a média de acesso ao ensino superior na turma de 10º ano, 

os valores apresentados por esta, acabam por ser um pouco mais elevados. A 

média de alunas de 10º ano dão 4,32 ± 0,885, já o 11º ano foi de 3,44 ± 0,882. 

O teste de Levene para a igualdade de variâncias demonstrou um p=0,983 

indicando que não existe igualdade de variâncias (H0). Já o Teste-T 

Independente indica-nos que há uma diferença (H1) entre as médias das alunas 

do 10º e 11º anos. Em média as alunas do 10º ano dão uma maior importância 
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à classificação que as de 11º ano, T (26) = 2,435; p<0,05. Em seguida, analisa-

se esta situação para o género masculino. 

 
Classificação do Item “Preciso tirar boas notas” – Diferenças entre rapazes 

 10º Ano 11º Ano 

N 4 11 

M (Média) 3,75 3,36 

DP (Desvio padrão) 1,258 1,629 

Erro do desvio 0,628 0,491 

P 0,192 

Quadro 9 - Diferença entre rapazes do 10º e 11º anos 

No género masculino, a diferença na média dos alunos de 10º ano e 11º 

ano é quase inexistente. A média dos alunos do 10º ano situou-se nos 3,75 ± 

1,258, enquanto que a média dos alunos do 11º ano foi de 3,36 ± 1,629. O teste 

de Levene para a igualdade de variâncias demonstrou um p=0,192 indicando 

que existe igualdade de variâncias (H0). Já o Teste-T Independente indica-nos 

que não há uma diferença significativa (H0) entre as médias dos alunos do 10º 

e 11º anos. Em média os alunos do 10º ano dão uma maior importância à 

classificação que os de 11º ano, T (13) = 0,426; p>0,05. 

 
6.9. Conclusões 

Depois de terminar este estudo, percebi que as diferenças nos resultados 

dos alunos do 10º ano e do 11º ano desta amostra não são significativas. Apesar 

de existirem diferenças de motivação nos alunos para as aulas de Educação 

Física, não é conclusivo dizer que a motivação intrínseca ou extrínseca é aquela 

que apresenta ser mais relevante. 

Quando comparámos os valores nos itens relacionados com a motivação 

intrínseca e extrínseca, concluímos que ambas se manifestam de forma quase 

equiparável. Os valores da motivação intrínseca são um pouco mais elevados 

que os da motivação extrínseca, contudo não é possível afirmar que uma é mais 

relevante que a outra.  

Se quisermos aprofundar um pouco mais o estudo sobre as respostas 

dadas aos itens sobre a motivação intrínseca, vemos que os valores da turma 

de 11º ano são um pouco mais elevados que os da turma de 10º ano, porém não 
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há diferença significativa entre ambas, logo não pode dizer-se que a amostra 

deste estudo me indica claramente que a turma de 11º ano está mais motivada 

intrinsecamente que a turma de 10º ano. 

No que concerne à importância da classificação na motivação dos alunos 

para as aulas de Educação Física, destaco o item “Preciso tirar boas notas”, que 

está neste caso mais vocacionado para a motivação extrínseca. Uma vez mais 

é notório que existe uma semelhança nos resultados de em ambas as turmas, 

não sendo possível afirmar que uma turma dá muito mais valor a este item que 

a outra. A turma de 10º ano apresenta um valor um pouco mais elevado que a 

turma de 11º ano, situação normal, visto que a classificação desta é 

contabilizada para a média de acesso ao ensino superior. No entanto, os valores 

da turma de 11º ano, onde a classificação final não conta para o acesso ao 

ensino superior, são muito parecidos aos da turma de 10º ano, o que indica que 

esta, de igual modo, dá muita importância à classificação final. 

Estas conclusões, levam-me a equacionar que a motivação dos alunos 

em realizar as aulas de Educação Física não se prende somente com a disciplina 

ser contabilizada para a média de acesso ao ensino superior ou fazer parte do 

currículo da escola, pois existem muitos fatores que levam os alunos a sentirem-

se motivados, quando realizam as aulas de Educação Física. Assim, pelas 

respostas desta amostra, percebi que os alunos gostam também da disciplina 

porque os faz aprender novas habilidades, porque gostam de atividade física ou 

porque têm a possibilidade de movimentar o seu corpo. 

Penso que, no futuro, poderá ser importante realizar um estudo parecido 

com este, na mesma Escola em que este estudo foi feito. A amostra do estudo 

é pequena e na verdade a Escola tem muitos alunos e turmas. Para se perceber 

se aquilo que foi apresentado neste estudo se comprova, a amostra deveria ser 

maior, incluindo todos os cursos que existem no ensino secundário desta escola. 

Com este estudo, percebi que terei de preparar muito bem as minhas 

aulas e fazer com que estas sejam atrativas e motivadoras para os meus alunos. 

Um dos cuidados que será importante realçar e que este estudo me ajudou a 

perceber é que devo atender às necessidades individuais de cada aluno. Outro 

aspeto é perceber os gostos e os conhecimentos que os alunos possuem e, a 
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partir daí, promover atividades, com grau crescente de exigência, por forma a 

que os alunos não se desmotivem pelo excesso de facilidade ou pelo oposto, 

pelo excesso de dificuldade.
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7. Conclusões Finais e Perspetivas de futuro 

 
 

E assim, começo a escrever as últimas palavras deste relatório de estágio. 

Ao fazê-lo, crescem em mim, simultaneamente, uma grande nostalgia e um 

sentimento de dever cumprido. Sem dúvida, recordarei para sempre todos os 

momentos vividos durante estes dois anos de mestrado. Posso até referenciar 

que já sinto saudades deste tão maravilhoso estágio, que tive a oportunidade de 

realizar durante este ano letivo.  

Está então na hora de falar sobre este ciclo de formação que agora acaba. 

Um ciclo que me possibilitou adquirir novos conhecimentos e competências, aos 

quais ajudar-me-ão a enfrentar as demais dificuldades que a profissão da 

docência exige. 

Seria demasiado extenso, se aqui mencionasse todas as experiências e 

aventuras que vivi. No entanto, é importante mencionar que todas foram muito 

importantes para o meu desenvolvimento profissional e pessoal. Se a 

possibilidade de lecionar as minhas aulas em diferentes turmas, com idades 

distintas e especificidades próprias, foi muito gratificante e enriquecedor para 

mim, outros aspetos, como a participação nos eventos mais relevantes da 

escola, ou até mesmo, o simples facto de pertencer ao meio escolar e poder 

conviver com os seus intervenientes todos os dias, foi também uma mais valia. 

Este foi sem dúvida o ano letivo em que maiores e melhores ganhos pude 

adquirir, não só profissionalmente, como também pessoalmente. 

Sinto que neste ano letivo aprendi muito. Ter a oportunidade de ter ao 

meu lado pessoas que detinham muito conhecimento da área da docência e que 

estavam dispostas a ajudar-me, fez com que os meus conhecimentos 

aumentassem e me sentisse muito realizado e cheio de confiança no final deste 

ano letivo. É por isso importante mencionar que este EP teve muita influência na 

forma como olho neste momento para todo o ato educativo. A postura e atitude 

que tenho enquanto Professor foi também alterada. A minha abordagem nas 

aulas alterou-se desde o início do ano letivo, sentindo-me neste momento mais 

competente e melhor Professor. 
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Em todos os momentos tentei ser eu próprio e estar de alma e coração 

com tudo o que envolvia este Estágio Profissional. Tenho a plena noção de que 

não fiz tudo bem feito, mas é importante para mim perceber que marquei também 

de alguma forma os alunos que passaram por mim. É com grande orgulho e 

satisfação que encontro alguns alunos na rua e todos sem exceção me vêm 

agradecer por todo o esforço que fiz por eles, sem nunca desistir de lutar para 

que se tornassem melhores alunos. 

Como referenciei no início destas conclusões, estou no fim deste ciclo de 

formação, contudo sei que ainda tenho muito para aprender. Tenho, por isso, a 

real noção de que a minha formação será contínua e que depende de mim ter 

vontade de querer saber cada vez mais e estar o mais atualizado possível. 

Acredito que no futuro vou ter o prazer de exercer a profissão de Professor 

de Educação Física, apesar de ter a consciência de que o caminho será longo, 

difícil e cheio de obstáculos. Passei por muitas dificuldades para conseguir 

chegar ao fim deste EP e não foi por isso que desisti ou deixei de lutar durante 

esta caminhada. Ultrapassei obstáculos, derrubei barreiras e sinto que escolhi o 

caminho certo, por isso, não vou desistir nunca de realizar o meu sonho de ser 

professor de Educação Física. 

Termino com a certeza de que esta aventura será recordada por mim 

eternamente, pois para além de ter sido fantástico conviver e aprender com 

todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta minha caminhada, não 

pensava vir a realizar um Mestrado na área do ensino nesta fase da minha vida.  
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êxito 

     

Parte Fundamental 

 Conteúdo 
Objetivo/s 
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Objetivo/s 
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Situação de Aprendizagem/ 

Organização 
Critérios de 

êxito 

     

 
 
 
 
 
 

Anexos 
Anexo 1 - Exemplo de Plano de Aula 

Professor:  Turma:  Nº Alunos:  Data: Hora: Unidade Didática:  Aula nº.: 

Função Didática: Espaço:  Material: 

Objetivo/s de Aula:  
Motores e Cognitivos:  
Sócio afetivos:  
Condição física:  
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Anexo 2 - Ficha Individual do Aluno 

 
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO – QUESTIONÁRIO 

 

 Este questionário foi elaborado com o objetivo de te conhecer melhor, pelo que 
deves ser sincero (a), não existindo respostas certas ou erradas. O teu passado 
desportivo e histórico clínico serão determinantes para o planeamento do processo 
ensino-aprendizagem e consequente estruturação das aulas, pelo que deves ser sempre 
verdadeiro (a) nas tuas respostas. 
 
I – Identificação do Aluno 
 

Nome: 
___________________________________________________________________________ 
 

Nº de aluno: ___ Curso: _______________________________ 
 

Ano: _______ Turma: _______ 
Localidade de habitação: ______________________________ 
 

Data de nascimento: __________ 
 
II – Prática Desportiva 
 

Já praticaste alguma modalidade desportiva? ___________________________________________ 
Se sim, qual? _____________________________________________________________________ 
 

Praticaste entre que idades? ________________________________________________________ 
 

Participavas em competições não oficiais ou oficiais? _____________________________________ 
 

Atualmente praticas alguma modalidade desportiva? ____________________________________ 
Se sim, qual? _____________________________________________________________________ 
 

Quantas vezes por semana? _____________ __Quantas horas por sessão? _________________ 
 

 
III – Educação Física 
 

Das modalidades que experimentaste: 
 

Quais são as que mais gostas? _______________________________________________________ 
 

Quais são as que tens mais dificuldades? _______________________________________________ 
 

Quais são as que tens menos dificuldades? _____________________________________________ 
 

 
 

Qual a tua motivação para as aulas de Educação Física (de 1 a 10)? __________________________ 
 

 
Qual a tua opinião acerca da Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 
 

Muito importante                               Importante 
 Pouco importante                 Nada importante  

 
Consideras a carga horária atual da disciplina: 
 

Claramente 
insuficiente                                 

 Insuficiente 
 Suficiente 

 Adequada   
 Excessiva 

 
Claramente 
excessiva 

 
 

Caraterísticas que mais aprecias num professor (as 3 mais importantes) (Assinala com uma cruz (X)): 
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IV – Saúde 
 

 

Tens algum dos seguintes problemas de saúde? 
- Problemas respiratórios (alergias, asma,) ____Sim_____ Não______ Quais? ___________________ 
------- 

- Problemas cardíacos______ Sim________ Não_______ Quais? 
_______________________________ 
 

- Problemas motores____ Sim_________ Não_______ Quais? ________________________________ 
 

- Problemas musculares_____ Sim____________ Não__________ Quais? _______________________ 
 

- Epilepsia_____ Sim____________ Não_______ 
 

Diabetes___ Sim____________ Não_______ 
Problemas de audição__ Sim_____ Não ___ 
 
 

 
 
 

Problemas de visão____ Sim______ Não ___ 
 

Outros_____ Sim__________ Não __________ Quais? _______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V – Ocupação dos tempos livres 
 
 

 
Obrigado pela colaboração! 

 

Companheirismo  Pontualidade  Exigência  Coerência  

Humor  Compreensão  Inteligência  Justiça  

Participação  Outro ____________________________________________________ 

O que esperas das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 
Desenvolvimento 
corporal  Divertimento  Conhecimento da 

modalidade  Aprender/Melhorar 
técnicas desportivas  

Aumentar o 
espírito de grupo  Emagrecer  Relaxar  Melhorar a saúde  

Outro ______________________________________________________________________ 

Que atividades gostarias de praticar na escola além das aulas de Educação Física? (Assinala com uma cruz (X)) 
Torneios  Miniolimpíadas  Desportos Radicais  

Aprender dança  Desportos de Exploração da Natureza  Corta Mato  

Outro ______________________________________________________________________ 

Vais com frequência ao médico? __________________________ 

És alérgico a alguma coisa (ex.: medicamento)? ___________Sim ___ Não ___ 
Se sim, qual? ________________________________________________________________________ 
 

Como ocupas os teus tempos livres? __________________________________________ 
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Anexo 3 - Roulement das Instalações 

Escola Secundária De Rio Tinto 
Grupo De Educação Física 2018-2019 - Rotação Das Instalações 

 

1ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                    
09:20                                    
10:30                                    
11:30                                    
12:30                                    
13:30                                    
14:30                                    
15:30                                    
16:30                                    
17:30                                    

 
2ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                    
09:20                                    
10:30                                    
11:30                                    
12:30                                    
13:30                                    
14:30                                    
15:30                                    
16:30                                    
17:30                                    

 

3ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                    
09:20                                    
10:30                                    
11:30                                    
12:30                                    
13:30                                    
14:30                                    
15:30                                    
16:30                                    
17:30                                    

 

4ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                   

 
09:20                                   
10:30                                    
11:30               

 
                    

12:30                                   
13:30                                    
14:30                                    
15:30       

 
                            

16:30                                   
17:30                                    

 
5ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                    
09:20                                    
10:30                                   
11:30                                    
12:30                                    
13:30                                    
14:30                                    
15:30                                    
16:30                                    
17:30                                    

 
6ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                    
09:20                                    
10:30                                   
11:30                                    
12:30                                    
13:30                                    
14:30                                    
15:30                                    
16:30                                    
17:30                                    

 

7ª SEMANA 

Hora 
2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
08:20                                    
09:20                                    
10:30                                    
11:30                                    
12:30                                    
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13:30                                    
14:30                                    
15:30                                    
16:30                                    
17:30                                    

 

PROFESSORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 1º período 2º período 3º período 
1ª Semana 17/09 a 21/09 03/01/ a 04/01 23/04 a 26/04 
2ª Semana 24/09 a 28/09 07/01 a 11/01 29/04 a 03/05 
3ª Semana 01/10 a 04/10 14/01 a 18/01 06/05 a 10/05 
4ª Semana 09/10 a 12/10 21/01 a 25/01 13/05 a 17/05 
5ª Semana 15/10 a 19/10 28/01 a 01/02 20/05 a 24/05 
6ª Semana 22/10 a 26/10 04/02 a 08/02 27/05 a 31/05 
7ª Semana 29/10 a 02/11 11/02 a 15/02 03/06 a 07/06 
1ª Semana 05/10 a 09/11 18/02 a 22/02 11/06 a 14/06 
2ª Semana 12/11 a 16/11 25/02 a 01/03 

 

3ª Semana 19/11 a 23/11 07/03 a 08/03 
4ª Semana 26/11 a 30/11 11/03 a 15/03 
5ª Semana 03/12 a 07/12 18/03 a 22/03 
6ª Semana 10/12 a 14/12 25/03 a 29/03 
7ª Semana  01/04 a 05/04 
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Anexo 4 - Cartaz Torneio de Badminton 

 

Torneio de Badminton 
Escola Secundária de Rio Tinto 

Ensino Básico e Ensino Secundário 

 

 
14 de dezembro, às 08H45 

 
 
 

Inscreve-te junto do teu professor de EF 
até 07 de dezembro, 13H00 

 

 

Organização: Núcleo de Estágio de 
Educação Física 
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Anexo 5 - Regulamento do Torneio de Badminton 

Escola Secundária de Rio Tinto 
2018/2019 

 

Torneio de Badminton 
 
 

REGULAMENTO 
 
1. Organização e Participação 
a) O torneio está organizado em 2 escalões: Ensino Básico e Ensino 

Secundário; 
b) O Ensino Básico compete no ginásio (G4) e o Ensino Secundário 

compete no pavilhão gimnodesportivo (G1, G2 e G3); 
c) Cada turma pode inscrever até 5 alunos (+ 2 suplentes, que serão 

selecionados se houver vaga). 
a. Os alunos que se inscreverem como suplentes serão 

selecionados por ordem de entrega da ficha de inscrição); 
 

2. Funcionamento 
a) A primeira fase da competição inicia-se às 8H45 e decorre em sistema 

de campeonato a uma volta: 
a. Os grupos são criados por 3 elementos, a partir de sorteio; 
b. Passam à segunda fase da prova o primeiro classificado de cada 

grupo de 3 alunos; 
c. Em caso de empate, na pontuação final dos grupos, o critério de 

desempate é o seguinte: 
i. Confronto direto entre os alunos empatados; 
ii. Diferença entre pontos marcados e sofridos; 
iii. Maior número de pontos marcados 
iv. Menor número de pontos sofridos 

b) A segunda fase é realizada em sistema de eliminatórias. 
c) Os jogos serão disputados até aos 11 pontos. Em caso de empate a 10 

pontos, o jogo termina com a diferença de 2 pontos ou quando um 
jogador chegar aos 13 pontos; 

d) Os alunos têm de se apresentar no respetivo campo à hora do jogo. Em 
caso de falta é atribuída vitória ao jogador presente. 

 
 

Organização: Núcleo de Estágio de Educação Física 
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Anexo 6 - Cartaz Peddy Paper maio mês do coração 
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Anexo 7 - Regulamento Peddy Paper maio mês do coração 

 

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto nº3 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE RIO TINTO 

 

REGULAMENTO DA PROVA 
Equipas 
 Cada equipa tem entre 6 e 8 elementos, devendo um ser designado capitão (porta-voz). 

 
Realização da prova 
 As equipas devem respeitar a ordem de passagem pelos postos; 
 As provas, em cada posto, só podem ser iniciadas quando todos os elementos da equipa 

estiverem presentes; 
 Cada equipa deverá realizar a prova no menor tempo possível. 
 
Pontuação 
 Na estação “Lançamento ao cesto – Basquetebol”: é atribuída uma bonificação de 10 

segundos por cada lançamento convertido; é atribuída uma penalização de 10 segundos por 
cada lançamento não convertido; 

 Na estação “Estafeta de Futsal”: a perda de bola implica voltar ao sinalizador imediatamente 
anterior; a tarefa só é concluída depois de todos os alunos a realizarem; 

 Nas restantes estações, as pontuações são atribuídas em função do desempenho da equipa 
(realizada com sucesso; realizada com sucesso parcial; não realizada). Estas pontuações 
são posteriormente convertidas em bonificação (tempo ganho) ou penalização (tempo 
perdido); 

 A devolução do copo: com todo o líquido entregue no início da prova é bonificada com 120 
segundos; com líquido abaixo do mínimo é penalizado com 120 segundos; com líquido entre 
o máximo e o mínimo é penalizado em 25 segundos por cada marca; 

 A não apresentação do copo com líquido em cada estação tem uma penalização 
correspondente à pontuação máxima dessa estação; 

 A entrega do inseto vivo implica uma bonificação de 90 segundos; a não entrega implica uma 
penalização de 90 segundos; 

 Por cada questão corretamente respondida há uma bonificação de 30 segundos; as 
respostas erradas são penalizadas com 30 segundos. 

 
Classificação 
 As equipas são classificadas pelo tempo de prova; ao tempo utilizado é acrescentado o tempo 

correspondente às penalizações e deduzido o tempo correspondente às bonificações 
atribuídas em cada estação; 

 Vence a equipa que conseguir o menor tempo, depois de aplicadas as bonificações e as 
penalizações. 
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Anexo 8 - Questionário de Motivação dos Alunos nas aulas de EF 

  

A INFLUÊNCIA DA CLASSIFICAÇÃO NA 
MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
 

O presente questionário realiza-se no âmbito do projeto de estudo de 
investigação inserido no 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O 
questionário contém itens relacionados com a motivação para as aulas de 
Educação Física. Leia atentamente e assinale apenas uma opção, que considere 
ser a correta para si. 
Todos os dados aqui recolhidos são confidenciais e não se destinam a qualquer 
outro uso. Não escreva o seu nome em lado nenhum do questionário. 
 
Agradece-se desde já o preenchimento do questionário com seriedade. 
 
 

 

 

Idade:  _ Género (M/F):   Ano de escolaridade:    
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MOTIVAÇÃO EXTRÍNSECA 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Estou em 
dúvida 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

P1. 
Participo nas aulas de 
Educação Física porque 

3.8. Faz parte do currículo da 
escola 1 2 3 4 5 

3.9. Preciso tirar boas notas 1 2 3 4 5 
3.10. O meu rendimento é melhor 

que os dos meus colegas 1 2 3 4 5 

3.11. Estou com os meus amigos 1 2 3 4 5 

 

P2. 
Eu gosto das aulas de 
Educação Física porque 

2.1. Esqueço as outras aulas 1 2 3 4 5 
2.2. O professor e os meus colegas 

reconhecem a minha 
performance 

1 2 3 4 5 

2.3. Sinto-me integrado no grupo 1 2 3 4 5 

2.4. As minhas opiniões são aceites 1 2 3 4 5 
2.5. Saio-me melhor que os meus 

colegas 1 2 3 4 5 

 

P3. 
Não gosto das aulas de 
Educação Física 
porque: 

3.1.Não me sinto integrado no grupo 1 2 3 4 5 

3.2.Tiro nota baixa 1 2 3 4 5 
3.3.Alguns colegas querem 

demonstrar que são melhores que 
os outros. 

1 2 3 4 5 

3.4.Os meus amigos riem-se das 
minhas falhas 1 2 3 4 5 

3.5.O professor compara o meu 
rendimento com o de outro aluno 1 2 3 4 5 

3.6.Não simpatizo com o professor 1 2 3 4 5 
3.7.As minhas falhas fazem com que 

eu não pareça bom para o 
professor 

1 2 3 4 5 

 
MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Estou em 
dúvida 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

P1. 
Participo nas aulas de 
Educação Física 
porque 

1.1. Sinto-me saudável com as aulas 1 2 3 4 5 

1.6. As aulas dão-me prazer 1 2 3 4 5 
1.7. Gosto de aprender novas 

habilidades 1 2 3 4 5 

1.8. Acho importante aumentar os meus 
conhecimentos sobre o desporto e 
outros conteúdos 

1 2 3 4 5 

1.9. Gosto de atividade física 1 2 3 4 5 

 

P2. 
Eu gosto das aulas de 
Educação Física 
porque 

2.7. O que eu aprendo faz-me querer 
praticar mais 1 2 3 4 5 

2.8. Aprendo uma nova habilidade 1 2 3 4 5 
2.9. Compreendo os benefícios das 

atividades propostas em aula 1 2 3 4 5 

2.10. As atividades dão-me prazer 1 2 3 4 5 

2.11. Dedico-me ao máximo à atividade 1 2 3 4 5 

2.12. Movimento o meu corpo 1 2 3 4 5 

 

P3. 
Não gosto das aulas 
de Educação Física 
porque 

3.1. Quase não tenho oportunidade de 
jogar 1 2 3 4 5 

3.2. Exercito pouco o meu corpo 1 2 3 4 5 
3.3.  Não consigo realizar bem as 
atividades 1 2 3 4 5 

3.4. Não sinto prazer na atividade proposta 1 2 3 4 5 
3.5. Não há tempo para praticar tudo o que 
eu gostaria 1 2 3 4 5 

Obrigado pela participação. 
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Anexo 9 - Formulário de consentimento para participação 

CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA 
PARTICIPAÇÃO EM ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

 
O presente estudo é de âmbito acadêmico e encontra-se inserido no decurso do 
estágio profissional em Educação Física. 
 
O presente questionário realiza-se no âmbito do projeto de estudo de 
investigação inserido no 2º ciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O 
questionário contém itens relacionados com a motivação para as aulas de 
Educação Física. Todos os dados aqui recolhidos são confidenciais e não se 
destinam a qualquer outro uso.  

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está 
incorreto ou que não está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se 
concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 
 

___________________________________________ 
(Assinatura de quem pede consentimento) 

 
Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações 
verbais que me foram fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me 
garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo 
sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo 
e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em 
que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de 
confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a. 
 
Alunos maiores de idade: 
Nome: _________________________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________________________ 
Data: ____/____/____ 
 
Alunos menores de idade 
Nome do aluno: __________________________________________________ 
BI/CC N.º: _________________________________ Validade ____/____/____ 
Nome do Encarregado de Educação: _________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
 


