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RESUMO  

 

 O Estágio Profissional é o último degrau que o estudante tem de cumprir 

para finalizar a sua formação inicial e tornar-se Professor. Este período de tempo 

é fundamental para o crescimento profissional do estudante, pois durante o 

mesmo ele vai poder conhecer o mundo real do Ensino, e vai poder passar para 

a prática tudo o que reteve na teoria. Este documento é onde serão apresentadas 

todas as vivências, experiências, erros e reflexões referentes a esta longa 

caminhada. Para ser de mais fácil compreensão passarei a descrever a 

organização do presente documento, está dividido em 6 capítulos: o primeiro é 

a Introdução, espaço no qual se enquadra e contextualiza o Estágio realizado; o 

segundo é o Enquadramento Pessoal, em que o objetivo era descrever o 

percurso, pessoal e académico, e identificar quais as expectativas relativamente 

ao Estágio; o terceiro capítulo, o Enquadramento da Prática, será a 

contextualização do local onde decorreu o Estágio, focando vários aspetos, 

como a escola, o núcleo de estágio, e Professor Cooperante e a Professora 

Orientadora; de seguida, o capítulo quatro, Realização da Prática Profissional, 

onde se relata todas as experiências vividas, problemas encontrados e a forma 

de os ultrapassar; no quinto capítulo está presente o estudo de investigação-

ação, que pretende verificar se existe uma relação entre a prática de atividade 

física fora do contexto escolar e o rendimento dos alunos; por fim, o último 

capítulo, será destinada às conclusões do presente documento e as perspetivas 

futuras.  
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ABSTRACT 
 

The Professional Internship is the last step that the student has to fulfill to finish 

his initial formation and become a teacher. This period of time is fundamental for 

the professional growth of the student, because during it he will be able to know 

the real world of teaching, and will be able to put into practice everything he has 

retained in theory. This document is where all the experiences, errors and 

reflections related to this long journey will be presented. To be easier to 

understand, I will describe the organization of this document. It is divided into 6 

chapters: the first is the Introduction, a space in which the Stage is performed 

and contextualized; The second is the Personal Framework, where the objective 

was to describe the course, personal and academic, and to identify the 

expectations regarding the Internship; The third chapter, the Practice Framework, 

will be the contextualization of the place where the Internship took place, focusing 

on various aspects, such as the school, the internship nucleus, and the 

Cooperating Teacher and the Guiding Teacher; then chapter four, Realization of 

Professional Practice, which reports all lived experiences, problems encountered 

and how to overcome them; The fifth chapter presents the action research study, 

which aims to verify whether there is a relationship between physical activity 

outside the school context and student achievement; Finally, the last chapter will 

focus on the conclusions of this document and future perspectives. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL EDUCATION, 

SCHOOL PERFORM, PHYSICAL ACTIVITY, MOTIVATION 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Este Relatório de Estágio (RE) foi realizado no seguimento da Unidade 

Curricular, Estágio Profissional, presente no percurso académico de todos os 

estudantes do 2º ano, do 2º Ciclo, correspondente ao grau de Mestre em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário (MEEFEBS), na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

 O meu Estágio Profissional (EP) foi realizado na cidade onde nasci, 

Ermesinde, na Escola Secundária de Ermesinde (ESE). Neste estágio fui 

acompanhado pela Professora Orientadora (PO), Professora Paula Silva, pelo 

Professor Cooperante (PC), Professor Eduardo Rodrigues, e pelo Núcleo de 

Estágio (NE) constituído pelo Jorge Amorim e pelo Paulo Silva, que foram 

colegas excecionais.  

 Este documento é onde eu, como Professor Estagiário, irei relatar tudo o 

que vivi durante estes 10 meses de estágio, tornando este documento num 

testemunho pessoal de todas as minhas experiências. Como afirma Nóvoa 

(2004), é necessária uma “construção de narrativas sobre as nossas próprias 

histórias de vida pessoal e profissional…” para que desempenhemos um bom 

papel como Professor/Educador. O Relatório de estágio serviu, principalmente, 

para isso, relatar sobre os problemas encontrados, todas as experiências que 

vivi na prática, as formas como ultrapassei desafios e corrigi os erros cometidos, 

refletindo assim e, no final, crescendo como Professor.  

 O período como Professor Estagiário, posso dizer que deixou marca em 

mim, pessoalmente e profissionalmente, pois sinto que tive uma evolução 

enorme, desenvolvendo capacidades que são fundamentais para ser professor. 

Deste modo, posso afirmar, com toda a certeza, que este estágio foi um dos 

momentos que nunca irei esquecer para toda a minha vida.  

 Este documento que, como referi, relata as minhas experiências e 

vivências, está organizado em seis grandes capítulos, que de seguida irei 

apresentar. 
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 O primeiro corresponde à Introdução, onde contextualizo tudo o que 

envolve o Estágio Profissional. De seguida, o segundo capítulo é relativo ao 

Enquadramento Pessoal, local onde descreverei o meu percurso pessoal e 

académico, tocando em aspetos que me fizeram seguir este caminho e enunciar 

as minhas expectativas para este ano. No terceiro capítulo, irei contextualizar o 

local do Estágio, a minha turma, o Núcleo de Estágio, e a minha turma. O quarto 

capítulo corresponde ao capítulo mais extenso de todo este documento, visto 

que será onde relatarei toda a forma como planeei, como concebi o Ensino, como 

operacionalizei todo o processo e como avaliei. O quinto capítulo, será onde será 

descrito as atividades que participei, durante este ano letivo e a forma em como 

estive envolvido e de que forma ajudei na sua organização. No penúltimo 

capítulo, relatarei todos os procedimentos que utilizei para aplicar o meu estudo 

de investigação-ação, desde a escolha da amostra até às conclusões que retirei 

no final da discussão dos resultados. A finalidade deste estudo foi investigar se 

existia alguma relação significativa entre a prática de atividade física fora do 

horário escolar e o rendimento dos alunos. Por fim, o capítulo seis, é onde relato 

todas as minhas aprendizagens de uma forma sintetizada e onde, exponho quais 

são as minhas perspetivas para o meu futuro.  
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2. ENQUADRAMENTO PESSOAL  
 

2.1 Quem sou eu? 
 

O meu nome é Jorge Leandro Carneiro da Silva, e nasci no dia 20 de 

Fevereiro de 1995, tendo, neste momento, 24 anos. Sou natural do Porto e vivo 

desde que nasci na freguesia de Ermesinde situada no concelho de Valongo. 

Desde pequeno que fui convivendo com o desporto devido ao facto de o meu pai 

ser bastante ativo, jogou futebol no clube local e tinha o ténis com outro dos 

hobbies favoritos. Deste modo, desde pequeno que pratiquei desporto, andando 

sempre com a bola nos pés, mesmo que em tempos mal conseguisse andar, 

mas a bola acompanhava-me sempre para todo o lado.  

 Como já referi, pratiquei desporto desde muito novo, nomeadamente o 

futebol e o ténis. Em certo tempo, tive de escolher entre praticar um desses 

desportos a nível de competição. Nessa altura escolhi o futebol, tendo sempre 

praticado ténis nos tempos livres que tinha na minha vida. Foi uma decisão 

complicadíssima, e deste modo, tentei conciliar sempre as duas modalidades 

que adoro. Essa decisão fez com que ainda me apaixonasse ainda mais pelo 

futebol.  

 A minha passagem do quarto para o quinto ano foi marcante para mim, a 

nível das minhas pretensões sobre o meu futuro, pois do quinto ao nono ano tive 

um dos professores de educação física que mais me marcou. Pois a meu ver, 

naquele tempo via-o como um exemplo de uma pessoa competente na sua 

profissão, pois conseguia aliar a transmissão de conhecimentos aos alunos a 

uma extrema boa relação connosco, sem nunca deixar de conseguir fazer com 

que os alunos aprendessem. Nesta altura surgiu em mim a ideia de que queria 

ser Professor de Educação Física, ideia que jamais foi alterada até aos dias de 

hoje. Ainda nesta etapa surgiu algo marcante na minha vida desportiva que foi a 

minha participação no Desporto Escolar, na modalidade de Voleibol, onde 

consegui arrecadar um segundo lugar na Etapa Distrital (Porto), e um oitavo 

lugar na Etapa Nacional disputada num lugar mítico para o futebol Nacional que 

é o Estádio do Jamor. Para mim, pisar aquele relvado foi inesquecível. 
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 O meu percurso no ensino secundário foi já com a intenção de ir para a 

melhor faculdade do país (FADEUP), pois já entrei com essa meta na minha 

cabeça, mesmo revelando-a a pouca gente. Mas sempre fui caminhando e 

ultrapassando obstáculos no sentido de conseguir seguir o meu sonho que era 

ser Professor de Educação Física. Terminando o Ensino Secundário com êxito 

apenas me restava ser colocado na FADEUP o que foi um pouco atribulado. O 

resultado da 1ª Fase colocou-me na Escola Superior do Porto (ESE) pois por 

poucas décimas não consegui obter a colocação na 1ª opção, ainda assim não 

desisti e consegui entrar na Faculdade de Desporto na 2ª Fase.  

 Já no Ensino Superior, no 2º Ano surgiu outra paixão na minha vida, que 

foi a paixão pelo jogo e pelo treinar, agora da parte de fora do terreno de jogo 

como treinador de futebol. Para esta minha paixão contribuíram vários 

Professores da Faculdade como por exemplo o Professor José Guilherme e o 

Professor Filipe Casanova. O Professor Filipe Casanova por ter sido o meu 

professor nos Estudos Práticos e depois no 1º Ano do Mestrado, e por ser uma 

pessoa bastante acessível e de um conhecimento vasto quer na área do futebol 

profissional, como também na área do ensino da Educação Física. O Professor 

José Guilherme por ser um dos treinadores de futebol que admiro e por ter tido 

a oportunidade de o ouvir falar sobre uma área que ele tanto sabe e das suas 

experiências no mundo do futebol que são muitas.  

 Após todas estas convivências no período da minha Licenciatura chega a 

altura de optar por um mestrado, aí houve uma certa indecisão pois apaixonei-

me pelo treino e pelo jogo na Faculdade, mas desde sempre tive a ambição de 

ser Professor de Educação Física e então a minha paixão antiga superiorizou-

se à minha recente paixão e ingressei no Mestrado em Ensino. O primeiro ano, 

foi bastante trabalhoso, mas foi um ano muito produtivo, na medida em que ao 

invés da licenciatura que é uma licenciatura mais prática (saber fazer), deparei-

me com um mestrado que tem como função ensinar-nos a saber ensinar, o que 

é algo que a mim me fascina e que me prende a atenção. Passado esse 1º ano, 

encontro-me agora na etapa final que é o Estágio Profissional, que estou a 

adorar, estando, claramente, a satisfazer as minhas expectativas pré-

estabelecidas. Ao longo deste ano de estágio tentei, ao máximo, viver este 
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processo intensamente, de modo a adquirir experiências enriquecedoras para o 

meu futuro como profissional da área. 

 

2.2. Expectativas do Estágio Profissional  
 

O EP foi o culminar de um primeiro ano bastante intenso a todos os níveis, 

pois além de estar inserido neste Mestrado estou a trabalhar como treinador de 

Futebol no Futebol Clube do Porto, o que se tornou um ano bastante complicado 

em termos de gestão de tempo para concluir com sucesso e com uma 

aprendizagem sobre o ensino na Educação Física. Esse primeiro ano do 

Mestrado tive o primeiro contacto com as várias didáticas dos diferentes 

desportos. Além deste contacto, também fui confrontado com outras temáticas 

essenciais para o estágio, como por exemplo, a organização de um 

estabelecimento de ensino, algumas das leis que a escola tem de se reger, 

vários modelos de ensino e diferentes formas de ver o Ensino da Educação 

Física nas escolas. Neste 1º ano, também tivemos a oportunidade de em 

algumas didáticas (Basquetebol, Ginástica e Andebol) ter o primeiro confronto 

com uma turma de uma escola. Este primeiro confronto, apesar da minha 

experiência no ramo do Futebol, foi fantástico pois tive a oportunidade de ensinar 

algo diferente do que estava habituado. Deste modo, o primeiro ano do mestrado 

foi bastante rico em novas experiências.  

 Este ano, começou a minha carreira como Professor de Educação Física. 

Como tudo tem de começar por algum lado, entrei na escola como Professor 

Estagiário. Para mim, o EP não começou no dia em que entrei na Escola. O EP 

começou no dia em que saíram a lista das escolas em que fomos colocados e 

com o respetivo Núcleo de Estágio. Eu e os meus colegas do Núcleo de Estágio 

entrámos na escola em que escolhemos como primeira opção, o que desde logo 

foi uma boa notícia pois queríamos realizar este ano de estágio juntos, visto que 

já tínhamos trabalhado juntos no primeiro ano em quase todas as Unidades 

Curriculares. Os nervos e ansiedade surgiram em mim nos dias que 

antecederam a minha primeira reunião na escola com os meus colegas e o 

Professor Cooperante. Aí sim, começou o meu EP.  
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 Em relação às minhas expectativas em relação a este ano, eu queria 

sobretudo que fosse um ano rico em novas experiências e que me colocasse 

variadas vezes numa posição de desconforto, pois só assim consegui crescer ao 

longo do ano. Outra das minhas expectativas, era conseguir aplicar o que 

aprendemos no 1º ano, neste EP. Ou seja, conseguirmos transformar a teoria 

em prática. Por último, esperava realizar um EP com uma muito boa nota no 

final, pois seria acabar da melhor forma mais uma etapa da minha vida.  
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
 

3.1 Enquadramento Institucional e Legal  
 

 O Estágio Profissional faz parte do plano curricular do 2º ano do 2º 

ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensino Básicos e Secundários. Em 

termos legais, o Estágio Profissional (Matos, 2015. P. 2b) rege-se pelas diretrizes 

legais do Decreto-lei nº 344/89, de 11 de Outubro e, também pelas alterações 

pelo Decreto-lei nº 79/2014 de 14 de Maio. As instituições regem-se por estas 

diretrizes de modo a que os estágios sejam uniformizados e que sirvam de fio 

condutor para todos os estudantes que estejam a realizar o EP.  Segundo Rolim 

(2015, pp. 58) “O Estágio Profissional (EP) deve ser por todos entendido como 

um processo consciente e inequívoco, prolongado e profundo, diariamente 

construído, desconstruído e reconstruído novamente, com muitos avanços e 

alguns recuos. A sua edificação (EP) cimenta-se gradualmente sobre uma 

superfície (escola) altamente mutável e complexa, para a qual estamos rara e 

cabalmente preparados.” 

 A meu ver, o EP é uma das componentes que compõe o processo de 

formação do professor, além disso deve servir como uma integração do 

Professor Estagiário à realidade da escola, ao seu contexto e ao que ela envolve. 

Batista et al. (2014, p.77) referem que “é no contacto com os espaços reais que 

o futuro professor conhece os contornos da profissão, tornando-se, pouco a 

pouco, um membro dessa comunidade educativa”. 

 Neste processo na formação do Professor, o EP é algo importantíssimo 

onde o professor tem espaço para errar, e através destes mesmos erros 

desenvolver e melhorar a sua capacidade e competência como futuro Professor. 

Rolim (2015) afirma que o EP deve ser um “espaço de autonomia de atuação”, 

esta afirmação vem confirmar o que disse anteriormente, em que o EP é o local 

para o Professor experimentar e, por vezes, errar sempre tendo em conta que é 

uma grande responsabilidade pois os alunos não podem deixar de continuar a 

aprender. 
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 É neste processo, que nós, Estagiários, temos a oportunidade de aplicar 

e experimentar conhecimentos adquiridos nos últimos 4 anos no Ensino 

Superior, mais precisamente no primeiro ano do Mestrado, onde adquirimos 

conteúdos fundamentais para o EP. 

 

3.2 Escola Secundária de Ermesinde 
 

 O meu EP foi realizado na Escola Secundária da cidade onde resido. A 

Escola Secundária de Ermesinde foi fundada nos anos de 1970/71 com o nome 

de Escola Técnica de Ermesinde. Em 1989 foram depois inauguradas as novas 

instalações da escola passando também a ter o nome que tem atualmente 

(Escola Secundária de Ermesinde). Sendo a escola sede do Agrupamento de 

Escolas de Ermesinde desde o Ano Letivo 2012/2013. Fazem parte deste 

agrupamento as escolas: EB1/JI da Bela, EB1/JI de Sampaio, EB1/JI da Gandra 

e Escola D. António Ferreira Gomes. A ESE é um dos maiores estabelecimentos 

de ensino do concelho de Valongo e a única escola pública com ensino 

secundário da cidade. Conhecida por ser uma das escolas com maior número 

de alunos do concelho, esta escola também oferece formações de adultos. A 

escola alberga alunos desde o 5º ao 12º, além de alunos de cursos profissionais.  

 Face aos 29 anos de história e de memórias, a estrutura física da escola 

não resiste e encontrava-se bastante degradada. Em Setembro de 2017 quando 

entrei na Escola e fui conhecer a instalações deparei-me com uma escola com 

bastantes deficiências a nível de condições para os alunos. Paredes com 

buracos, tetos que deixavam entrar água, salas extremamente frias no Inverno 

e quentes no Verão. Até que no final do ano de 2017 iniciaram as obras de 

requalificação da escola, tendo passado parte dos alunos a terem aulas em 

contentores, sendo prejudicados com estas obras de requalificação pois os 

contentores (aulas de aula improvisadas) foram colocados no espaço do 

polidesportivo exterior. Deste modo, as aulas de Educação Física apenas 

podiam ser realizadas dentro do pavilhão ou então num espaço circundante ao 

pavilhão. Como, na maioria das vezes estavam cinco turmas a ter aulas de 

Educação Física ao mesmo tempo, três delas tinham 1/3 do pavilhão as outras 
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duas tinham de partilhar, como referi, um pequeno espaço circundante ao 

pavilhão. Os espaços que estavam disponíveis para as aulas no interior do 

pavilhão eram relativamente pequeno para uma turma com cerca de 30 alunos. 

Esse espaço teria, mais ou menos, 20 metros de comprimento e 13 de largura, 

o que se torna um pouco mais difícil tirar o melhor rendimento das aulas e dos 

alunos. Em relação ao material necessário para as aulas era aceitável, não 

tínhamos material em abundância, mas era possível ensinar os nossos alunos 

com o material existente.  

 Em relação à divisão dos espaços, na sala dos professores havia um 

roulement em que este tinha a indicação onde seriam as nossas aulas naquela 

semana, para assim no início de cada período conseguíssemos preparar as 

aulas consoante o local estipulado para as diferentes aulas. Um dos pontos que 

guardo para mim deste estágio foi o bom entendimento que tive com o resto dos 

professores de Educação Física. Eles foram pessoas que trocavam experiências 

e que nos davam conselhos e uma palavra de conforto caso algo não estivesse 

a correr como nós esperávamos. De salientar que nos eventos em que 

estávamos inseridos foram, extremamente, prestáveis.  De uma forma geral, o 

contacto que tive com os professores do grupo de Educação Física foi 

fundamental para o meu desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Escola Secundária de Ermesinde (Bloco B) 
 

 

 

 

Figura 1: Escola Secundária de Ermesinde (Bloco B) 
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3.3 O Ponto de Partida  
 

 Em conversa com colegas meus de anos anteriores sempre presenciei 

uma certa divergência sobre a importância do Núcleo de Estágio durante o EP. 

Por um lado, ouvia dizer que o núcleo de estágio não era algo relevante para o 

nosso percurso durante este ano. Durante este ano letivo pude constatar que 

essas pessoas estão enganadas. Desde o início do 1º Ano do Mestrado que 

começámos a pertencer ao mesmo grupo de trabalho e desde aí criámos uma 

certa relação que nos trouxe imensas vantagens neste ano de estágio.  

 Para mim, a união com o Núcleo de Estágio foi o ponto de partida para 

um ano letivo repleto de vivências e momentos que nem sempre foram os 

melhores, mas que no final se tornaram num crescimento constante. Como referi, 

houve dias, aulas, que não correram como queria e aí, é que a nossa união se 

tornou num pilar basilar para o nosso desenvolvimento como Professores de 

Educação Física. Outra das vivências que foram algo que me marcou foram os 

períodos de reflexão informal sentados no café a "discutir" sobre as nossas aulas 

e sobre o que fazer para mudar algo que tivesse corrido menos bem.  

 Na minha opinião, e após este ano de aprendizagens posso afirmar que 

o meu Núcleo de Estágio foi fundamental para o meu crescimento. Talvez não 

tenha tido uma influência direta mas foi uma "ajuda de bastidores". Todos os 

momentos em que assisti às aulas dos meus colegas, eles às minhas, às aulas 

do Professor Cooperante em que eles também estavam presentes tornaram-se 

períodos de trocas de opiniões e de formas de ver o ensino. E este ano, para ser 

um ano excelente a esse nível requer muita troca de experiências e de muita 

Figura 2: Pavilhão Gimnodesportivo 
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observação de aulas, pois só assim consegui tornar este ano um ano rico para 

mim.  

 Deste modo, só tenho de agradecer aos meus dois colegas de estágio 

Jorge e Paulo pela troca de ideias, pelas divergências de pensamento e por 

todos os momentos de apoio que tivemos em todos os momentos, desde a 

organização de eventos na escola às reflexões que realizávamos sobre as 

nossas aulas.  

 

 

3.4 “Os 2 exemplos” 
 

Durante este meu ano de EP, tive a sorte de ser acompanhado por dois 

grandes Professores. Por um lado, ter a Professora Paula Silva como Professora 

Orientadora (PO), foi algo fundamental para o meu crescimento. As discussões 

que tive com ela sobre os planos dela foram, claramente, marcantes, pois 

sempre que me questionava levava-me sempre a ir mais além e ir ao mais ínfimo 

pormenor. Desde o 1º ano de Mestrado, que me cativou com a simplicidade e a 

forma que encontrava para ensinar os seus estudantes. Além de ter um grande 

conhecimento teórico, também tem uma grande experiência a nível de dar aulas 

na Escola, o que às vezes não acontece com outros Professores.  

 Outro pilar que sustentou este ano foi o Professor Eduardo, que 

desempenhou a árdua tarefa de ser Professor Cooperante. O contacto diário que 

tive com ele diariamente foi fulcral para o meu crescimento, pois conseguiu-me 

transmitir o seu conhecimento e experiência através da paixão que aplicava em 

tudo o que envolvia a Escola e o Ensino. Para mim, foi um apoio incrível neste 

ano, pois através de conversa e reuniões, conseguiu confrontar-nos com várias 

ideias, levou-nos a pensar bastante, a ter dúvidas, a procurar soluções para os 

problemas que surgiam e, principalmente, e para mim, foi o mais importante, 

deu-nos liberdade para testarmos as nossas ideias e para, consequentemente 

errarmos e depois, aí sim, falar e debatermos os "porquês" dos nossos erros. 

Deste modo, e com esta forma de atuar, a meu ver, evoluí muito mais do que se 
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o Professor nos desse umas diretrizes e termos de nos seguir por elas. Assim, 

experimentei, errei, debati e evoluí.  

 Com estes dois exemplos de Professores competentes pude "beber" um 

pouco das suas experiências de longos anos e, principalmente, aprender um 

pouco sobre o que é o Ensino da Educação Física na Escola. (E, obviamente, 

que este pouco, para mim, foi muito).   

 

 

3.5 10ºF 
 

 A minha turma residente era uma turma de 10º Ano que frequentava o 

Curso de Humanidades, constituída, inicialmente, por 17 alunos, entre os quais, 

10 raparigas e 7 rapazes. No decorrer do ano letivo houveram duas entradas na 

turma, um rapaz ainda durante o 1º período e 1 rapariga durante o último período. 

A turma era bastante heterogénea, pois tinha alunos com uma elevada destreza 

motora e que praticavam desporto fora da escola, como tinha alunos que tinham 

um fraquíssimo desempenho motor e que nem se interessavam por qualquer tipo 

de atividade física. No início do ano letivo, entreguei uns questionários aos 

alunos para obter informação inicial sobre alguns aspetos que achei serem 

relevantes para conhecer aqueles que iriam ser os meus alunos durante o meu 

EP. Esse mesmo questionário era composto por 4 parâmetros: Dados Pessoais, 

Saúde e Bem-estar, Ocupação dos Tempos Livres/Hábitos Desportivos e Dados 

Relativos à EF. Com a aplicação deste questionário consegui saber um pouco 

mais sobre os meus alunos, pois numa fase inicial, acho que é, fundamental ter 

uma breve informação sobre com quem vou lidar durante o ano letivo. Com esta 

Ficha de Identificação pude também ter a noção se alguns alunos tinham 

algumas limitações a nível da sua saúde (alergias, lesão). A maior parte da turma 

não tinha qualquer tipo de impedimento/limitação à exceção de 5 alunos, onde 2 

alunos tinham asma, 1 sofria de escoliose, 1 problema num joelho e 2 problemas 

de visão.   



 
 

19 
 

 Relativamente ao parâmetro da ocupação dos tempos livres, apenas 4 

alunos (todos rapazes) praticavam algum desporto a nível federado fora do 

contexto escolar, e 3 raparigas praticavam Voleibol no Desporto Escolar. Deste 

modo, e realizando assim uma primeira análise, era uma turma que não tinha 

uns hábitos desportivos regulares.  

 No parâmetro referente à EF (modalidades favoritas, notas no ano anterior 

e motivação para as aulas) fui surpreendido. 71% dos alunos da turma no ano 

anterior tinham obtido uma classificação de 4 ou 5 (numa escala de 0 a 5). Este 

valor surpreendeu-me porque face aos seus poucos hábitos desportivos fora da 

escola não esperava que obtivessem umas classificações tão elevadas. Em 

termos de motivação intrínseca para as aulas de EF, 41% dos alunos respondeu 

estar no seu nível máximo de motivação, onde percebi que iria ter um trabalho 

árduo para conseguir motivá-los, primeiro para as aulas e, depois para que 

tivessem uma prática de atividade física fora da escola. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL  
 

 

A Prática de Ensino Supervisionada (PES) está dividida em 3 grandes áreas 

de desempenho: Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

Área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade e Área 3 – 

Desenvolvimento Profissional.  

 Este capítulo irá ser, de certa forma, um espelho do que foi a minha PES, 

retratando tudo o que de importante se passou, neste ano intenso, desde 

experiências, erros, pensamentos, dificuldades e de como lidei com esta nova 

realidade.    

 

 

4.1 Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem  
 

Nesta 1ª grande área está inserida a conceção, o planeamento, a 

realização e avaliação do ensino.  Estas 4 palavras têm uma certa sequência 

lógica; não só no ensino, mas em qualquer área ou assunto que envolva uma 

transmissão de um conteúdo, sendo essa transmissão mais formal, numa aula, 

ou num contexto mais informal, como por exemplo, uma conversa entre amigos 

ou em casa com familiares esta sequência está presente. No ponto seguinte irei 

abordar cada uma destas 4 partes que acabei de referir anteriormente, mas de 

uma forma mais aprofundada. Foram estas 4 áreas que a mim, no final de 

contas, me fizeram mais evoluir como futuro Professor de EF, pois obrigaram-

me a pensar, aplicar e refletir.  
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4.1.1 Conceção do Ensino  

 

 O Professor não inicia o seu processo de EA apenas quando começam 

as aulas e quando tem os seus alunos pela primeira vez à sua frente. Este início 

da atividade do Professor começa quando este começa o seu planeamento num 

momento inicial. Para isso, o Professor deve ter em conta alguns documentos 

chave para conseguir ter informações inicias que o guiem neste primeiro passo. 

Entre estes documentos podemos encontrar o Programa Nacional de EF, os 

critérios de avaliação da escola em que vai lecionar, o Plano de Atividades do 

Grupo que vai estar inserido. Esta ideia que passei agora está estritamente 

ligada à afirmação de Bento (2003, p.7) ao referir que “todo o projeto de 

planeamento encontra o seu ponto de partida na conceção e conteúdo dos 

programas.  

No início do EP, em reunião com o PC estivemos a analisar todos os 

documentos que nos pudessem ajudar a tornar o nosso planeamento, como os 

programas nacionais de EF, critérios de avaliação nos diferentes níveis de 

ensino, plano anual de atividades da Escola e do Grupo de EF. Além da análise 

cuidada destes documentos, também tivemos que ter em conta o contexto 

(escola) que íamos estar inseridos, pois havia um conjunto de fatores que 

devíamos ter em conta e que irei relatar na fase do Planeamento. Visto que o 

PC já conhecia a turma que me foi atribuída, também foi mais fácil para conhecer 

um pouco mais sobre a particularidade dos alunos, pois devemos tentar 

conhecer um pouco as individualidades que vamos ter pela nossa frente. 

Ainda antes desta reunião, já levava comigo uma conceção do ensino que 

foi criada ao longo do meu percurso escolar até hoje. Esta nossa visão sobre 

ensino sofre alterações, mais bruscas ou menos, consoante as nossas vivências 

como alunos. A meu ver, esta conceção que nós temos é influenciada por vários 

fatores, como por exemplo, professores que nos marcaram no nosso percurso, 

experiência como praticante de uma modalidade, familiares que trabalham na 

área, etc. Deste modo, quando iniciamos o nosso percurso no EP não 

começamos do 0, mas sim com um ponto de partida.  
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Após esta 1ª reunião com o PC tentei aprofundar um pouco mais cada 

documento que analisamos, pois naquela reunião apenas passamos ao de leve 

cada documento. Uma das primeiras coisas que fiz foi tentar reunir tantas 

informações quanto possível sobre a escola e sobre o contexto e suas 

características principais. Estas informações consegui obtê-las através de 

familiares meus que eram alunos na escola e através de colegas meus que 

tinham realizado o EP naquela escola. De seguida, fui rever o Programa Nacional 

de Educação Física, pois já tinham sido definidas as matérias de ensino naquele 

Ano Letivo. Ao começar a folhear o Programa, este adopta uma conceção da EF 

definindo-se como “apropriação das habilidades técnicas e conhecimentos, na 

elevação das capacidades do aluno e na formação das aptidões, atitudes e 

valores, (…) proporcionadas pela exploração das suas possibilidades de 

actividade física adequada – intensa, saudável, gratificante e culturalmente 

significativa” (Jacinto et al, 2001). Esta afirmação acentuou a minha ideia de que 

ser Professor de EF é muito mais que transmitir conteúdos aos nossos alunos. 

A nossa função deve ser muito mais alargada, abordando também o domínio 

social, afetivo e cognitivo. Por esta razão o Desporto, e neste caso mais 

específico do ensino da EF, é algo que enriquece (e bastante!) o currículo escolar 

nos nossos alunos. Ainda assim, ainda vivemos numa época em que a EF ainda 

é um pouco posta de lado comparando com as outras disciplinas presentes no 

currículo escolar.   

Após revisitar o Programa Nacional de Educação Física passei então para 

outros documentos essenciais para a contextualização do local onde iria fazer o 

meu EP. O Projeto Educativo do Agrupamento foi o documento que analisei para 

obter informações sobre como se organizava o agrupamento, quais eram as 

suas prioridades, os seus pontos fracos e fortes, um pouco da história do 

agrupamento… Associados a este documentar, e para o complementar, estavam 

o Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno, que passei a analisar, de 

seguida. No regulamento interno pude ter uma visão mais detalhada de como se 

organizava a escola a todos os níveis. O Plano Anual de Atividades também foi 

importante consultar porque no planeamento que tive de fazer, ajudou-me a 

organizar e a selecionar que modalidades lecionar conjugando com as atividades 

da Escola e do Grupo de EF.  
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4.1.2 Planeamento 

 

 O planeamento é um processo em que os professores aplicam programas 

escolares, cumprindo a função de os desenvolver e de os adaptar às condições 

do cenário de ensino (Januário, 1996). Esta afirmação encaixa, perfeitamente, 

na minha forma de pensar o ensino da EF. Primeiro, e como referi no ponto da 

conceção do Ensino, temos de conhecer bem os programas de EF pois só assim 

estaremos bem cientes dos conteúdos a lecionar, em segundo devemos 

conhecer ao pormenor o contexto. Para mim, esta interligação entre o 

conhecimento dos programas e do contexto é muito importante para o sucesso 

do processo de Ensino-Aprendizagem. Se, por algum motivo, estas duas 

realidades não estiverem a par uma da outra, pode começar aqui um problema 

para o nosso sucesso como Professores.  

 Como refere Bento (2003), uma melhor qualidade de Ensino tem como 

pressuposto um nível mais elevado de planeamento e preparação, sendo um 

lugar determinante na condução do processo de formação e educação. Dado a 

minha experiência como treinador de futebol, já sabia a priori, que se formos 

rigorosos no planeamento e se tivermos um pensamento lógico e sustentado por 

trás, a probabilidade de sermos bem-sucedidos no nosso processo é maior. Esta 

afirmação de Bento refere, exatamente, isso. Quanto mais aprofundado, tendo 

em conta todas as variáveis que possam interferir no nosso planeamento e 

quanto maior for a nossa preparação para o nosso processo, maior será, 

certamente, a probabilidade de atingirmos os nossos objetivos a que nos 

propusemos. O planeamento cuidado e atempado do Professor, vai fazer com 

que este tenha tempo de preparar e refletir sobre o processo que vai ter pela 

frente, e esta reflexão fará com que tudo seja pensado ao pormenor, o que trará 

mais rigor ao processo de planeamento e, de seguida, ao processo de Ensino-

Aprendizagem. Como refere Teixeira & Onofre, 2009, este processo de 

planeamento torna-se como uma das principais dificuldades sentidas pelos 

estagiários de Educação Física durante o seu ano de estágio. Esta fase torna-

se difícil pois é algo novo para nós, que não estamos familiarizados, e, deste 

modo, é uma fase em que temos de ser rigorosos para que nada falhe.  
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4.1.2.1 Plano Anual 

 

 O Plano Anual é como ele próprio diz um plano que realizei antes de 

começar o ano letivo e que me guiou até ao final do mesmo. Sendo este plano o 

mais abrangente em termos de longevidade no tempo, foi o que senti mais 

dificuldades. Na minha atividade como treinador de futebol, e face à metodologia 

de treino utilizada, não é meu costume planear algo com tanta diferença em 

termos de tempo, pois o nosso planeamento é realizado de semana em semana. 

Deste modo, este planeamento teve um grau de dificuldade acrescido.  

 Na reunião inicial com o PC, em que escolhemos o horário e a turmas com 

que iríamos ficar, também definimos quais as modalidades que iríamos lecionar 

à nossa turma. Naquele exato momento não conseguimos fazer a planificação 

anual, pois ainda não estava definido o roulement, pois sem ele não sabíamos 

qual seria o nosso espaço em cada aula que lecionaríamos. Assim, nessa 

reunião definimos apenas as modalidades a lecionar naquele ano letivo. A minha 

planificação anual teve de ser alterada durante o ano, pois a escola foi alvo de 

uma remodelação dos edifícios e, deste modo, vi-me impedido de utilizar o 

polidesportivo exterior, apenas tinha 2 espaços exteriores bastante reduzidos e 

com o pavimento degradado o que condicionou bastante as minhas aulas, logo 

desde o final do 1º Período. Na referida reunião com o PC, foi-me apresentado 

o Projeto Curricular de EF que estava adaptado à escola, logo adaptado ao 

contexto em que iria lecionar. Neste documento, estavam descritas as matérias 

que poderia escolher para lecionar durante aquele ano à minha turma. Este 

momento foi importante para o meu desenvolvimento e o PC teve uma 

importância que devo realçar pois deixou ao nosso critério a escolha que iria 

fazer, apenas deu o seu ponto de vista. O seu ponto de vista prendeu-se com o 

facto que achava que era vantajoso para mim começar por algo em que me 

sentia mais confortável. Após uma pequena reflexão, achei que este ponto de 

vista tinha alguma lógica, pois para mim tudo ali era novo, e o melhor, naquele 

momento, foi começar por duas modalidades em que me sentia à vontade e que 

tinha alguma facilidade, por ter mais conhecimento e alguma experiência no 

ensino. E depois, sim, quando estivesse mais ambientado à minha função, sair 
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da minha área de conforto e ser confrontado com dificuldades e obrigar-me a 

refletir.  

 A distribuição das modalidades pelos 3 períodos também teve de ter em 

conta, claro, o Plano das Atividades de EF. No 1º Período escolhi as modalidades 

de Futebol e Badminton, no 2º Período Voleibol e Ginástica e, por fim, no 3º 

Período escolhi lecionar Basquetebol e Atletismo.  

 Agora, irei explicar o motivo das minhas decisões de umas Modalidades 

em detrimento das outras em cada Período. Como já referi anteriormente, e visto 

que em cada Período teríamos de optar por duas modalidades, uma coletiva e 

outra individual, as escolhas recaíram pelo Futebol e pelo Badminton. A condição 

física esteve presente ao longo de todo ano letivo. 

 No 1º Período como já escrevi escolhi Futebol, como modalidade coletiva 

e o Badminton como modalidade individual. Neste período, segui o conselho do 

PC e comecei o meu processo com a minha turma com algo que estava bastante 

à vontade. Como já iria ser uma nova experiência para mim estar com uma turma 

numa escola (e que responsabilidade!!!), decidi-me por algo que me fizesse 

ganhar confiança. Deste modo, e face à minha experiência como treinador de 

futebol de cerca de 6 anos, e como fui, e ainda sou praticante de desportos de 

raquete, escolhi estas duas modalidades.  

 No 2º Período, escolhi lecionar o Voleibol e a Ginástica por 2 razões 

distintas, uma mais centrada nos meus alunos e a outra razão mais centrada em 

mim e na minha aprendizagem. Começando pela escolha do Voleibol, a ESE é 

uma escola com uma tradição enorme neste desporto graças à paixão pelo 

mesmo por parte de um Professor já a lecionar naquela escola há muitos anos, 

o Professor Cassiano. Este Professor é o responsável por essa modalidade no 

Desporto Escolar, e deste modo, consegue transmitir a todos os seus alunos, 

dentro e fora do mesmo, essa sua paixão. Assim, e visto que no final do primeiro 

Período iria haver um torneio de voleibol, decidi dar seguimento a esse torneio e 

começar o 2º Período com essa modalidade. Em relação à Ginástica, a meu ver, 

e como o 1º Período seria um período em que como escolhi modalidades que 

estava mais a vontade decidi arriscar na Ginástica, pois é um desporto que não 
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me sinto à vontade e que me dê gosto ver. Por esta razão e para me obrigar a 

sair da zona de conforto, decidi escolher esta modalidade individual.  

 No 3º Período, decidi pelo Basquetebol e pelo Atletismo. Neste período 

também quis sair da minha zona de conforto, mais na parte do Atletismo. No 

Atletismo a ESE também tem uma grande tradição (Corrida de Orientação) 

então, no início do ano, também planeei abordar esta vertente do Atletismo. Este 

planeamento teve de ser alterado por causa das obras que a escola foi alvo, 

então vimos o nosso espaço muito reduzido o que condicionou a minha atuação. 

 

  

4.1.2.2 Unidade Didática 

 

 “O planeamento a este nível procura garantir, sobretudo, a 

sequência lógico-específica e metodológica da matéria, e organizar as atividades 

do professor e dos alunos por meio da regulação e orientação da ação 

pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e sensível 

para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003, p. 60). O planeamento da UD 

encontra-se no segundo nível de planeamento e como refere Bento (2003) 

constitui unidades fundamentais e integrais do processo pedagógico e apresenta 

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

aprendizagem.  

Para me guiar neste planeamento utilizei o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento (MEC), que é o documento que nos guia na nossa prática 

pedagógica e que foi preconizado por Vickers (1990). O MEC ajudou-me imenso 

no planeamento das UD pois obrigou-me a ter um fio condutor ao longo de toda 

a UD. Este modelo está dividido em 3 fases: análise, decisão e aplicação. 

Inseridos na primeira fase estão os módulos 1, 2 e 3; na segunda fase os 

módulos 4, 5, 6 e 7; e por último, na terceira fase o módulo 8. Na primeira fase, 

para cada UD, procurei retirar o máximo de informações possível (conteúdos 

programáticos e contexto), analisando ao pormenor tudo o que me ia ser útil na 

construção do MEC. Após esta fase, passei para a fase das decisões, como 

indica o nome, tive de decidir e distribuir os conteúdos a abordar em cada aula, 
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os objetivos que defini, bem como as progressões que proporcionassem aos 

meus alunos um contexto favorável à sua aquisição dos conteúdos abordados 

nas aulas. Por fim, a fase da aplicação onde pude aplicar na prática tudo o que 

analisei e decidi nas fases anteriores. Ao longo do ano, realizei seis UD (uma 

para cada modalidade) e utilizei quase sempre o mesmo método, construindo a 

UD após realizar a Avaliação Diagnóstica, à exceção da primeira. Ao construir 

primeiro a UD constatei que tinha de alterar alguns conteúdos pois poderiam não 

estar adequadas a turma. Então, decidi que seria melhor realizar primeiro a 

Avaliação Diagnóstica e só depois construir a UD. Outra das minhas 

aprendizagens na construção dos MEC’s centrou-se nos conteúdos a abordar 

em cada UD. Numa fase inicial, tentei uma estratégia que não me ajudou no 

planeamento das aulas, que foi colocar demasiados conteúdos. Ao colocar 

demasiados conteúdos levou-me a ter de encurtar o tempo de leccionamento de 

cada conteúdo, o que levava que os alunos apenas tivessem um breve contacto 

com cada um. Assim, não conseguiam ter tempo suficiente para dominar o 

conteúdo. Deste modo e após alguns momentos de confronto com os colegas 

do NE e com outros estudantes estagiários, achei melhor, abordar menos 

conteúdos em cada UD, pois levaria a uma melhor assimilação por parte dos 

meus alunos. Ao aplicar esta forma de construção das UD fez com que os meus 

alunos conseguissem ter sucesso e adquirissem com mais eficácia os conteúdos 

abordados nas aulas.  

 

 

4.1.2.3 Planeamento da aula  

 

 O planeamento de aula insere-se na parte final do mesmo, sendo 

considerado como a etapa final deste longo percurso desde o planeamento anual 

até aqui, planeamento de cada aula, sendo assim o nível mais específico de todo 

o planeamento.  Esta parte do planeamento exige do professor uma máxima 

exigência e rigor, pois este plano funcionará como fio condutor do professor em 

cada aula. Deste modo, o professor deve fazer uma pesquisa exaustiva sobre a 

matéria de ensino, deve em cada planificação estar por dentro de outras 

variantes que levam ao sucesso ou não de uma aula (gestão de aula e controlo). 
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Uma das vantagens que tive pelo facto de já ser treinador de futebol há alguns 

anos foi por conseguir fazer alterações no decurso da aula, pois é importante, na 

minha perspetiva, um professor ser capaz de conseguir identificar algo que não 

está a acontecer da forma que achamos melhor para o desenvolvimento dos 

alunos e aí intervir e fazer alterações que achamos que vão influenciar 

positivamente a aquisição dos conteúdos por parte dos alunos. Como refere 

Metzler (2011), o professor deve ter sempre um plano de reserva para cada aula. 

Na minha opinião este plano de reserva este não necessita de ser algo físico. 

Acho que pode ser diferente de pessoa para pessoa. No meu caso, eu estava 

capaz de fazer alterações no plano, algumas mínimas (regras ou duração dos 

exercícios) ou, por vezes, algumas alterações maiores ao ponto de, por vezes, 

ser necessário mudar o exercício. Estas decisões por parte do professor ocorrem 

mais naturalmente como o aumento da experiência do mesmo. Numa fase inicial 

da carreira, torna-se difícil ter esta tomada de decisão, mas com o tempo torna-

se mais natural e faz com que o professor se torna mais eficaz no ato da 

lecionação.  

Eu usei para a utilização dos meus planos de aula um modelo utilizado 

pelo PC nas suas aulas, este modelo, a meu ver estava bem conseguido, pois 

era simples e tinham as informações que acho fundamentais e essenciais para 

que se alguém quisesse analisar o plano, conseguisse retirar o essencial 

daquela aula. O Plano no seu cabeçalho tinha a informação da turma, a data da 

aula, o ano letivo, o número de alunos previstos para a aula, a função didática, 

o material necessário para a aula e a sua duração. Ainda antes do corpo do plano 

tinha espaço para colocar os objetivos para aquela aula nas diferentes 

componentes (Habilidades Motoras, Fisiologia do treino e Condição Física e 

Conceitos Psicossociais). No corpo do planeamento, dividia o plano 3 partes 

(inicial, fundamental e final). Para cada parte havia espaço para a duração, os 

conteúdos específicos, as situações de aprendizagem e as componentes 

críticas.  

Em relação a este último nível na fase do meu planeamento, foi o que que 

menos complicações me apresentou. A minha experiência como treinador deu-

me a capacidade de conseguir planear, pensar em exercícios com mais 

facilidade, e esta experiência prévia tornou-se fundamental no meu à vontade 
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com a construção de exercícios, com a duração dos mesmos que para quem 

não tem experiência torna-se um pouco mais difícil gerir essa situação. Não só 

na construção e duração dos exercícios, mas também nas transições destes. Um 

professor que não seja rigoroso nestes três parâmetros poderá ter algumas 

dificuldades, não no momento do planeamento, mas depois durante a aula a não 

conseguir cumprir com o que planeou. Deste modo, posso afirmar que o meu 

planeamento foi sempre cuidado e rigoroso, tentado ir até ao mais ínfimo detalhe, 

conseguindo, sempre de forma estruturada e cuidada, ir ao encontro do que tinha 

planeado para a UD e sempre tentando oferecer aos meus alunos o melhor 

contexto para que conseguissem adquirir os conteúdos lecionados.  

 

 

4.1.3 Realização 

 

 

Este capítulo é a meu ver um dos capítulos mais importantes deste 

relatório de estágio. Aqui neste capítulo irei relatar como me senti com o trabalho 

de ser professor, e das indecisões e as imensas reflexões que a profissão a 

quem queira ser um bom Professor.  

Neste capítulo irei abordar algumas temáticas que acho relevantes e 

apresentarei reflexões e como tentei identificar e solucionar alguns problemas 

que tenham surgido no decurso das aulas. Estas estratégias e problemas que 

surgem no dia-a-dia do professor são o que me faz adorar esta profissão. Daqui 

em diante explicarei todas as decisões tomadas também durante este ano de 

Estágio Profissional, decisões estas que foram tomadas sempre com bastantes 

reflexões efetuadas comigo e com os colegas do NE e com o PC. Irei abordar 

várias questões, como referi, anteriormente, controlo da turma, gestão do tempo, 

modelos de ensino utilizados e a forma como realizei a minha avaliação, nas 

suas várias diferentes componentes. 
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4.1.3.1 Gestão e Controlo da Turma  

 

 Em relação a este ponto, tive uma turma com um número de alunos 

não muito elevado, desde o início pensei que não iria ter grandes problemas, o 

que se veio a comprovar. Durante o ano todo não tive nenhum caso sério do foro 

disciplinar o que no final deste Estágio me deixou contente. 

Desde a primeira aula que no momento da minha apresentação defini 

regras para as aulas decorrerem de forma em que houvesse um clima favorável 

à aprendizagem por parte dos meus alunos. Deste modo, tentei criar rotinas na 

minha turma de forma a que se fossem habituando e assim interiorizassem que 

para o bom funcionamento das aulas deviam cumprir essas rotinas. Como referi, 

na aula de apresentação defini horários para entrada na aula já devidamente 

equipados e prontos para começar a aula e também para o final da aula com o 

devido tempo para tomarem banho e mudar de roupa, sem perderem o intervalo 

entre a minha aula e a próxima. Uma rotina que fui implementando sempre nas 

minhas aulas foi sempre criar uma meia lua para passar aos alunos o objetivo 

daquela aula e o que queria que eles aprendessem naquela aula. Antes desta 

meia lua, dava sempre 5 minutos de tolerância onde deixava os meus alunos 

livres com bola (desportos coletivos), após esses 5 minutos reunia todos como 

referi. Esse breve contacto com o objeto de jogo tornou-se fundamental, para 

que os alunos se recriassem com a bola e começassem aos poucos a gostar de 

jogar. Ao início, tinha que insistir para que, naqueles breves momentos antes de 

começar a aula, os alunos tivessem esse contacto com a bola. Porém, a partir 

do 2º Período, os alunos já pegavam nas bolas por sua iniciativa, tendo-lhes eu 

incutindo também um pouco essa cultura, que fez com que houvesse um 

“transfer” desses breves momentos para fora do contexto escolar em que 

praticassem desporto, nem que fosse, apenas de forma recreativa.  

Outra regra que lhes passei no início do ano foi quando havia uma 

transição de exercício, os alunos deviam ser rápidos a juntarem-se todos para 

passarmos ao próximo exercício, bem como fossem proactivos no momento em 

que se fosse preciso recolhessem o material do exercício que tinha terminado. 

Ao início, os alunos nas transições dos exercícios demoravam mais tempo do 

que o preciso para se reagruparem para a explicação/demonstração do exercício 
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seguinte. Desta forma, e para que o tempo de transição fosse menor, sempre 

que mandava reagrupar num determinado local definido por mim, fazia uma 

contagem decrescente de 5 ou 10 segundos, quando esse tempo acabasse e 

não estivessem todos agrupados, punia esses alunos com variados “castigos” 

(flexões, saltos de canguru…). Assim, consegui que eles interiorizassem que 

após cada exercício deveriam perder o mínimo de tempo possível. Esta 

estratégia funcionou perfeitamente com a minha turma, até que aos poucos fui 

deixando de realizar a contagem decrescente, chegando ao ponto que bastava 

terminar o exercício e todos prontamente reagrupavam.  

Outra das regras que apliquei desde o início do ano foi em relação aos 

alunos serem capazes de arrumar o material em todas as aulas e manuseá-lo 

durante as mesmas. Na minha perspetiva um aluno não deve apenas ser capaz 

de realizar questões táticas ou técnicas para ser um bom aluno, o aluno exemplar 

deve ter outras características que a meu ver são bastantes importantes para a 

construção de um bom cidadão. Todas as aulas, como chegava mais cedo à aula 

utilizava o tempo do intervalo dos alunos para montar tudo o que fosse preciso 

para a aula em termos de material (bolas, cones, coletes, colchões, …), porém 

no final das aulas todos os alunos ajudavam a recolher o material todo e, depois, 

2 ou 3 alunos vinham arrumá-lo na arrecadação. A meu ver, os alunos devem 

ter tarefas antes, durante e após das aulas que façam com que tenham outras 

responsabilidades e, que assim, cresçam como referi não só como alunos, mas 

como cidadãos.  

Para este controlo que tinha da turma, na minha opinião, também se 

deveu à minha personalidade. Desde o início tentei criar uma boa relação com 

todos os meus alunos. Como refere Rosado & Ferreira (2011), deve ser 

construído um ambiente de aceitação, de compreensão e de genuína 

preocupação para potenciar a ação do Professor. Desde o princípio tentei criar 

um ambiente que fosse agradável, mas que sempre houvesse uma distinção 

entre a relação professor/aluno e, que acima de tudo houvesse respeito. Este 

não foi um problema para mim nem para os meus alunos. Desde logo, souberam 

distinguir os momentos em que podíamos estar mais descontraídos e quando 

era momento para trabalhar. A forma como me “divertia” a dar aulas, pois esta é 

uma das minhas paixões, acho que cativou logo os meus alunos. “Transmitir 
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entusiasmo pelo ensino, pelos progressos, pelo esforço e trabalho, deixando 

passar a ideia de que essas dimensões são valorizadas pelo professor ou 

treinador é, para o autor, fundamental.” (Rosado & Ferreira, 2011). Esta 

afirmação realça o que referi, a forma como encaramos as aulas e como nos 

empenhamos para as mesmas, vão ser um suporte para cativarmos os alunos. 

Como volta a reforçar Rosado e Ferreira (2011), o entusiasmo funciona como 

um elemento que é favorável à relação pedagógica, sendo associado como um 

comportamento que leva ao sucesso dos alunos. Este clima de entusiasmo numa 

aula é fundamental para haver uma ligação positiva entre o professor e o aluno 

e que, certamente, irá resultar numa evolução nos alunos.  

Como professor identifico-me mais com esta forma de tentar controlar a 

turma. Um professor que consegue através da sua paixão e do seu empenho, 

criando um ambiente fantástico, motivando os seus alunos a gostarem das aulas 

e do Desporto em si, vai colher frutos dos seus alunos, a nível da sua evolução. 

Um professor que controle a turma, mas de uma forma mais rígida, sem desfrutar 

da sua profissão vai retirar o entusiasmo aos seus alunos. Muitos professores 

dizem que “uma turma que seja malcomportada” não é possível ter este tipo de 

postura e liderança, mas a meu ver, só não se conquista os alunos desta forma, 

se não gostarmos da nossa profissão. Desta forma, adotei a minha postura e 

forma de liderar e consegui cativar os alunos, o que me deixou orgulhoso no final 

do ano vendo a sua evolução e a minha capacidade de liderar um grupo de 

jovens contribuindo para o seu crescimento como alunos quer como cidadãos. 

 

4.1.3.2 As diferentes formas de ensinar (MID, TGFU e MAC) 

 

Quando surge o momento de falar sobre este assunto tão delicado, acho 

que há uma frase que deve estar sempre presente na nossa mente que é:  

 

“There can be no “one best way” to teach physical education”  

(Metzler, 2011) 
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Complementando esta afirmação, Mesquita e Graça (2006) afirmam, 

também, que não existe um único modelo para o ensino da EF, reforçando que 

a eficácia do ensino deve ser interpretada através do recurso a modelos de 

instrução que forneçam uma estrutura global e coerente. Concordo plenamente 

com estas afirmações destes 3 autores que referi acima pois, na minha opinião, 

o Professor deve ser capaz de ajustar o seu conhecimento ao contexto que está 

inserido e aí optar pelo que acha que deve ser a melhor forma de ensinar os 

seus alunos. Durante este ano de EP utilizei não apenas um modelo, mas sim 

passei por 2 modelos existentes, mas antes disso tive primeiro de estudar os 

modelos de ensino e daí optar por escolher os que eram mais adequados às 

características específicas da turma que lecionei e das modalidades. Como 

afirma Metzler (2011), os melhores professores não são aqueles que utilizam o 

maior número de modelos, mas sim aqueles que adotam o modelo adequado de 

forma a promoverem o sucesso na aprendizagem dos seus alunos. Como referi, 

utilizei, durante este ano, dois modelos, ainda que de forma adaptada, o Modelo 

de Instrução Direta (MID), Teaching Games for Understanding (TGFU) e Modelo 

de Aprendizagem Cooperativa (MAC). 

Nas modalidades coletivas, como é o futebol e o basquetebol, utilizei, pois 

achei que era o mais adequado, o TGFU. Neste modelo, como refere Mesquita 

e Graça (2007) havia a pretensão de se mudar a ideia que deixasse de se dar a 

atenção ao desenvolvimento através do ensino das técnicas isoladas e passar 

ao desenvolvimento da capacidade de jogo através da compreensão tática do 

jogo. A meu ver, em desportos coletivos, esta forma de pensar no ensino faz 

mais sentido, pois através do jogo, conseguimos que os alunos encontrem 

problemas e, que depois, sejam capazes de ultrapassá-los, com a nossa 

orientação. Este modelo baseia-se em 4 princípios pedagógicos que são: a 

seleção do tipo de jogo; as formas de jogo reduzidas; a manipulação das regras, 

das dimensões do campo e o quarto princípio é o ajuste da complexidade tática. 

“O jogo, objetivado numa forma modificada concreta, é a referência central para 

o processo de aprendizagem…” (Mesquita & Graça, 2007). Durante as aulas, o 

jogo foram a base central das aulas. O jogo nos desportos coletivos é 

fundamental para um melhor desenvolvimento, e através desta forma de ensino 

o aluno desenvolve várias vertentes do desporto. Por um lado, o aluno 
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desenvolve as capacidades técnicas pois está em contacto com a bola bastantes 

vezes devido à redução do espaço e do número de jogadores; desenvolve 

capacidades táticas, através dos problemas que lhes vão aparecendo; 

desenvolve a capacidade de tomada de decisão e a rapidez da mesma. Além 

destas vantagens, com o jogo, conseguimos que os alunos estejam mais 

predispostos para a prática, e, desta forma, temos alunos mais motivados. 

Durante as aulas, em momentos de transição entre exercícios ou quando os 

alunos estavam com dificuldades ou os alunos não estavam a atingir o meu 

objetivo, parava e questionava os alunos, de forma a que eles pensassem sobre 

o problema que estavam a ter e, que tentassem decifrá-lo (sendo que não lhes 

dava a resposta). O meu feedback durante os exercícios também era com a 

intenção de lhes dar pistas para que eles pensassem e tentassem encontrar 

soluções durante o jogo. Ia alternando entre estas duas formas de atuar, ou ao 

e imitia feedbacks, dando-lhes pistas ou então quando os alunos tinham mais 

dificuldades, parava reunia os alunos e aí num momento mais calmo e sem a 

imprevisibilidade do jogo, questionava-os sobre o jogo e sobre o problema que 

estavam a enfrentar. A aplicação deste modelo nas modalidades coletivas não 

foi algo muito complexo para mim, pois na minha atividade fora da escola, no 

clube, a metodologia que utilizo nos treinos da minha equipa é em muito parecida 

com o modelo utilizado nas aulas. No treino utilizo uma metodologia mais 

centrada no jogo e na descoberta guiada dos atletas, deste modo, foi só fazer 

um transfer para a escola, claro que realizando os ajustes face ao contexto 

diferente entre a escola e o clube.  

Nas modalidades individuas, como o Atletismo e Ginástica, utilizei o MID. 

Este modelo centra o processo de Ensino-Aprendizagem no professor, tendo o 

professor um papel fundamental neste modelo, tendo os alunos um papel de 

“(…) reprodução dos saberes transmitidos pelo professor.” (Pereira, Mesquita, 

Araújo & Rolim, (2013, p.31). Face ao carácter específico das modalidades que 

referi em cima, sendo modalidades constituídas por habilidades motoras 

fechadas, utilizei este modelo pois iria ter um maior controlo da turma, consegui 

que os meus alunos tivessem um maior tempo de exercitação em grupos de 

reduzida dimensão (utilizando bastantes vezes o trabalho por vagas), conseguia 

estar mais perto dos alunos corrigindo a sua técnica, podendo também 



 
 

38 
 

exemplificar o movimento que queria que executassem, porque para os alunos 

ver alguém a fazer, neste caso, o professor pode-se tornar mais fácil para 

compreenderem. Como estas modalidades requerem um refinamento das 

habilidades técnicas específicas da modalidade optei, como já afirmei, 

anteriormente, por um trabalho em vagas. Este tipo de organização trouxe-me 

imensas vantagens a mim, mas também aos alunos pois tinham um 

acompanhamento mais personalizado. Através desta organização, por vagas, 

tinha um controlo sobre a turma muito maior, conseguia ter, como referi acima, 

um acompanhamento de perto dos meus alunos, conseguindo assim, ao estar 

mais próximo, ver os seus erros o corrigí-los. Através deste modela e deste tipo 

de organização, consegui que os alunos tivessem um tempo útil de aula e um 

número de repetições bastante elevado, o que, nestas modalidades, é bastante 

importante, porque são modalidades em que a técnica específica é fundamental 

e, para garantir que os alunos tivessem uma evolução tive que garantir que 

tinham esse tempo elevado de exercitação.  

Por outro lado, em quase todas as UD’s utilizei o MAC como modelo a par do 

MID ou do TFGU, tornando o meu modelo de ensino nas aulas, um modelo 

híbrido. Segundo Niza (1998), a cooperação educativa necessita que cada um 

dos membros do grupo só possa atingir o seu objetivo se cada um dos outros 

também atingir esse objetivo. Esta forma de ensino, faz com que os alunos 

tenham de cooperar uns com os outros de modo a alcançar os objetivos 

propostos. Durante o ano letivo, apliquei este modelo em várias UD’s, como por 

exemplo, badminton, futebol, basquetebol. Dando o exemplo da minha UD de 

Badminton, utilizei muitas vezes esta trabalho em cooperação para os alunos 

conseguirem realizar uma sequência de batimentos pré-estabelecidos, se 

conseguissem realizá-la teriam direito a pontos extra. Deste modo, em vez de 

colocar os alunos em competição durante toda a aula, conseguia intercalar 

momentos de aprendizagem cooperativa e momentos de competição. Quando 

os alunos estavam em duplas, maioritariamente, cooperando um com o outro 

tentava sempre criar grupos heterogéneos para que os alunos mais dotados 

tentassem ajudar os outros menos dotados a conseguirem os seus objetivos. 

Assim os alunos com mais capacidade técnica trabalhavam o seu espírito de 

equipa (e a técnica também claro) e os alunos com menos técnica exercitavam 
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os seus batimentos com o volante a chegar em perfeitas condições, pois o colega 

estava apto a colocar-lhe o objeto do jogo nas melhores condições possíveis. No 

exemplo do futebol, mais na parte inicial das aulas, em momentos de exercícios 

de relação com bola utilizei bastantes vezes este tipo de trabalho. Como volta a 

reforçar Niza (1998), “este mecanismo de facilitação social adquire tanta maior 

eficácia quanto mais conscientes forem os membros cooperantes desta regra 

estrutural que os une”. Sobre esta afirmação só posso estar grato aos meus 

alunos, pois foram excecionais neste tipo de trabalho ajudando sempre o colega, 

porque como afirma Niza só assim este trabalho tem uma elevada taxa de 

sucesso. Os alunos praticamente todos entenderam o objetivo deste tipo de 

exercícios e de forma de aprenderem e, salvo raras exceções, cooperaram com 

os seus colegas de modo a evoluírem. De ressalvar que não sou a favor da 

utilização apenas do MAC como modelo de lecionação de uma modalidade, mas 

vejo este modelo como um complemento no processo de ensino-aprendizagem. 

Na minha forma de pensar o ensino, o carácter competitivo deve estar presente, 

não sempre, mas em parte das aulas, pois inerentes à competição estão valores 

que devem ser transmitidos aos nossos alunos para que eles tenham a noção 

que o desporto não é só correr, saltar ou nadar. O Desporto envolve muito mais 

que isso, então nas aulas devemos criar contextos competitivos para que eles 

experienciem o Desporto, como afirma Bento (2007), “mobilizar para o desporto 

é acordar e envolver o país com uma causa social e cultural.”. 

 

4.1.4 Avaliação  

 

Como afirma Sánchez (1996), avaliar, em contexto educativo é recolher e 

interpretar informações em função de determinados critérios para tomar 

decisões com impacto no processo ensino-aprendizagem. Por sua vez, o 

processo de ensino aprendizagem está direcionado para alcançar objetivos 

(Bento, 1987). Estes objetivos poderão ser ou não alcançados, pois no processo 

de ensino-aprendizagem estão presentes 2 variáveis; a variável do 

comportamento do Professor perante os seus alunos e na direção do processo; 

a variável do aluno aquando dos seus comportamentos no momento da 

aprendizagem nas aulas. Estas duas variáveis formam o processo de ensino e 
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este resulta no produto de ensino. Este produto de ensino corresponde ao 

“conjunto de transformações produzidas nos alunos em termos motores, 

cognitivos e sócio afetivos, em consequência do trabalho interativo do professor 

e dos alunos” (Quina, 2009)  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

4.1.4.1 Referências na Avaliação 

 

Na avaliação existe uma divisão entre dois tipos de avaliação, avaliação 

normativa e avaliação criterial. A avaliação normativa tem como principal 

referência a comparação entre alunos ou grupos de alunos, organizando-os 

através de uma hierarquia, enquanto que a avaliação criterial tem como 

referência o comportamento do aluno face aos objetivos propostos inicialmente.  

 Durante o meu Estágio Profissional não optei por um tipo de avaliação em 

concreto, mas privilegiei a avaliação criterial (mais à frente explicarei melhor). 

Nas avaliações que realizei durante o ano utilizava uma lista de verificação, para 

no final atribuir a cada aluno um nível. Esta lista de verificação tinha conteúdos 

presentes, obviamente, no programa nacional de Educação Física.  

 Em relação ao optar pela avaliação criterial (preferencialmente), posso 

afirmar que também utilizei um pouco da avaliação normativa. No decorrer do 

ano, apercebi-me que era muito difícil optar apenas por um modo de avaliar. 

Apesar de durante todo o processo ser planeado e organizado para avaliar os 

Figura 3: Análise ao essencial da avaliação na escola (Bento, 1987) 
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alunos com referência nos critérios, a comparação entre os alunos é inevitável 

e, também, inconsciente. A parte inconsciente surge, principalmente, no final de 

cada Unidade Didática onde temos de atribuir a classificação aos nossos alunos. 

Esse foi talvez um dos momentos (nesta tão difícil tarefa de avaliar) que 

provocou em mim mais indecisões, pois só neste Estágio Profissional assimilei 

o que é atribuir classificações à turma que lecionamos. Através desta minha 

experiência ao longo do ano, na minha opinião, torna-se pouco possível separar 

estas formas de avaliar. Deste modo, a norma e o critério, na minha perspetiva, 

complementam-se, ainda que, preferencialmente utilize a avaliação criterial.  

 

4.1.4.2 Avaliação Diagnóstica 

 

A Avaliação Diagnóstica como nos diz o nome tem como função diagnosticar o 

estado, naquele momento, dos nossos alunos face ao que vamos querer avaliar 

nesse momento de avaliação. A Avaliação Diagnóstica ou Inicial, segundo Quina 

(2009), deve permitir ao Professor ter informação sobre 3 aspetos importantes: 

determinar os conteúdos ou modalidades que estão no programa que os alunos 

evidenciam maiores dificuldades; verificar se os objetivos do programa se 

encontram adequados aos alunos ou se será necessário realizar alguns 

ajustamentos; conhecer melhor os alunos em contexto de aula (aluno/aula, 

aluno/aluno, aluno/professor…). Como afirma Carvalho (2017), reforçando a 

afirmação de Quina (2009), os Professores são “confrontados com a 

necessidade de orientar o processo de ensino-aprendizagem, de escolher e 

definir os objetivos que vão perseguir, i. e, de saber qual a direção a imprimir no 

percurso de desenvolvimento dos alunos. Na minha opinião, a Avaliação 

Diagnóstica deve ser entendida como uma base para o Professor orientar o seu 

processo de ensino-aprendizagem e não como uma forma de avaliar a evolução 

dos alunos durante a Unidade Didática. A Avaliação Inicial “não se trata, 

portanto, de proceder ao diagnóstico do nível inicial dos alunos em determinada 

matéria para, no final de um período de trabalho, confrontar esses dados com os 

resultados alcançados e avaliar a sua progressão” (de Carvalho, 2017).  
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 Durante o meu Estágio e, consequentemente, em todas as Unidades 

Didáticas, utilizei a Avaliação Diagnóstica pelas razões acima referidas. Durante 

estas avaliações tentava que não fosse algo muito formal, pois, na minha 

opinião, os alunos iriam ficar mais nervosos e não estaria criado um ambiente 

propício aos alunos mostrarem tudo aquilo que conseguiam. A meu ver, ao criar 

um ambiente mais formal iria criar pressão aos alunos, inibindo-os. Assim optei 

por, nestes momentos de avaliação inicial, realizar a avaliação num modo mais 

informal. Ainda assim, tomava as notas necessárias para que depois no final da 

avaliação tivesse uma base de suporte para me auxiliar no momento do 

planeamento da UD correspondente.  

 No final deste estágio, conclui que a Avaliação Inicial é bastante 

importante para que o nosso processo seja um processo de qualidade, orientado 

para as necessidades dos nossos alunos, pois, na minha perspetiva, não faz 

sentido planear uma Unidade Didática sem antes ter uma base de suporte para 

nos ajudar nesse planeamento. Sem essa base de suporte, o nosso processo 

ensino-aprendizagem irá ser um processo para “a média” e não irá ser como 

deve ser o Ensino, um Ensino personalizado, tendo em conta a diversidade de 

alunos que temos à nossa frente, ajustando o Programa e os seus objetivos a 

cada turma que estamos a lecionar. 

 

4.1.4.3 Avaliação Contínua  

 

A avaliação contínua relaciona-se com um tipo de avaliação que se 

estende a todo o processo de ensino-aprendizagem. Durante todas as aulas, 

estava a avaliar os meus alunos, pois através dessa avaliação, temos em nossa 

posse informações que podem-nos levar a proceder a pequenas alterações no 

nosso processo. Como reforça Metzler (2011), a avaliação contínua ocorre 

automaticamente durante cada aula dando informações ao professor para que 

este possa tomar decisões acerca da progressão do aluno. Segundo Gonçalves 

et al (2010), funciona como um “acompanhamento regular de todo o processo 

de ensino-aprendizagem”. 
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 Esta avaliação contínua ajudou-me bastante no momento de ter de 

classificar os alunos no final da Unidade Didática e também no final do Período, 

pois consegui conhecer o desempenho dos alunos durante todas as aulas. 

Através da utilização da Avaliação Contínua, o Professor consegue ter um 

background, por exemplo, quando algum aluno tem uma má prestação na 

avaliação final. Deste modo, a Avaliação Contínua permite ao Professor 

conhecer as capacidades de cada aluno, estando mais ciente do que ele sabe 

ou não fazer, fazendo com que as classificações finais tenham uma consistência 

maior, pois o Professor tem mais dados sobre cada aluno. Este tipo de avaliação, 

como é óbvio, tem um carácter informal.  

 

4.1.4.4 Avaliação Sumativa 

 

Durante todo o meu Estágio, tal como referi, anteriormente, no momento 

da Avaliação Diagnóstica, também realizei em todas as Unidades Didáticas, mas 

neste caso, no final. Este tipo de avaliação tem como objetivo avaliar “a aquisição 

de conhecimentos, das competências, das capacidades e das atitudes dos 

alunos.” (Quina, 2009). 

 Durante todas as Unidades Didáticas, o meu objetivo foi preparar os meus 

alunos para a avaliação final. Essa preparação deve-se a fazer os alunos 

realizarem exercícios que seriam alvo de avaliação no final da Unidade Didática. 

No meu ponto de vista, esta prática é a que faz mais sentido, pois faz com que 

os alunos durante as aulas experienciem variadas formas de 

aprenderem/exercitarem um ou mais conteúdos, mas no final sejam avaliados 

em situações que sejam familiares para eles. Deste modo, os alunos estão 

melhor preparados e conseguem obter prestações condizentes com a sua 

aprendizagem durante aquelas aulas até ao momento da avaliação. Como 

reforço a esta ideia, Sarmento et al (1998) aconselham que as situações de 

avaliação sejam treinadas durante as aulas e aplicadas no momento final da 

avaliação.  

 As minhas avaliações finais de cada modalidade coletiva eram na maior 

parte situações de jogo reduzido combinadas com exercícios técnicos, mas em 
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muito menor escala. Privilegiei as situações de jogo reduzido pois como refere 

Bastos, Graça & Santos (2008) num estudo realizado, “as formas de jogo 

reduzido (…) poderão constituir alternativas pedagogicamente mais adequadas 

de forma a assegurar uma maior densidade motora no jogo”. No mesmo estudo, 

os autores após o tratamento dos resultados obtidos, revelam que existem uma 

frequência de ações de jogo “muito superior” entre o jogo reduzido e o jogo 

formal. Deste modo, para mim, simplifica um pouco a avaliação porque cada 

aluno tem mais ações de jogo do que se realizasse jogo formal.  

 O momento da avaliação é um momento crítico, principalmente para os 

professores que estão a realizar o Estágio Profissional, visto que a avaliação tem 

um carácter subjetivo, torna-se difícil para os professores darem uma 

classificação aos alunos, ainda para mais em professores sem experiência na 

avaliação. Deste modo, tentei em conversa com o Professor Cooperante tentar 

retirar algumas orientações e conselhos sobre como realizar a avaliação.  

 Durante as avaliações utilizei grelhas de classificação com os conteúdos 

que queria avaliar (ver anexo), sendo estes planeados aquando da realização da 

UD. No início do 1º período o meu Professor Cooperante deu-me uma sugestão 

que foi não avaliar demasiados conteúdos. Deste modo criei uma grelha de 

classificação, com todos os conteúdos a avaliar, com os respetivos níveis a 

atribuir (transformando em valores no final). Ao não ter muitos conteúdos para 

avaliar, facilitou-me tarefa, pois conseguia ter mais tempo para observar cada 

conteúdo de cada aluno.  

 Como referi anteriormente nas modalidades coletivas (futebol, 

basquetebol e voleibol), criei situações de jogo reduzido e também zonas de 

trabalho técnico, avaliando também a cooperação entre os alunos. Nas 

modalidades individuais, dava mais ênfase às questões técnicas, sem nunca 

esquecer a interação entre os alunos, no caso específico da ginástica, as ajudas 

nos elementos gímnicos.   

  Em todos os períodos, no final, realizava sempre um teste escrito (ver 

anexo), para avaliar os conhecimentos dos alunos. Estes testes eram bastante 

simples e os alunos não precisavam de estudar em casa, pois tive o cuidado 

sempre de em todas as aulas focar um ou dois aspetos de leis do jogo. Esse 
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teste escrito tinha um valor de 10% na nota final dos alunos. No entanto, tentei 

que os alunos não desvalorizassem este teste face ao peso que tinha na sua 

nota final. Os testes estavam divididos em duas partes. A primeira parte tinha 

umas perguntas em que os alunos tinham de colocar se a afirmação era 

verdadeira ou falsa, e a segunda parte era perguntas de escolha múltipla. Este 

teste valia metade da avaliação da cultura desportiva. A outra componente da 

avaliação da cultura desportiva era feita durante todas as aulas em que através 

de pequenas questões durante a aula aferia os conhecimentos dos alunos das 

leis de jogo. A meu ver, esta estratégia, de em todas as aulas conversar um 

pouco com os alunos sobre leis de jogo e de outros aspetos de uma modalidade, 

foi bastante eficaz, pois os alunos todas as aulas tinham contacto com esses 

mesmo conteúdos. Assim, no final da Unidade Didática no momento do teste 

escrito estavam mais familiarizados com as perguntas e, a maioria dos alunos 

conseguia obter uma classificação bastante boa. Na minha opinião, esta forma 

de abordar os conteúdos mais teóricos tornou-se mais vantajosa para os alunos, 

porque não tinham que antes do teste levar para casa material teórico para 

estudar, apenas precisavam de se manter atentos. Ainda assim, é de ressalvar 

que este tipo de abordagem não resulta com todos os alunos. No entanto, posso 

garantir que com a minha turma tive uma resposta bastante positiva, pois 

consegui juntar a parte teórica das modalidades durante as aulas e ao mesmo 

tempo ter os alunos atentos. Deste modo, e se os alunos continuassem com este 

tipo de estratégia certamente iriam ter uma melhor cultura desportiva.  

 Durante o estágio, para facilitar no momento da atribuição das 

classificações, criei uma folha Excel em que reuni todas os parâmetros da 

avaliação. Neste documento (ver anexo), dividi em 3 componentes cada uma 

com a respetiva percentagem: Saber Fazer (60%), Saberes (20%) e Saber Estar 

(20%).  

 Na componente Saber Fazer, esta estava dividida em 3 subcomponentes: 

Modalidade Coletiva, Modalidade Individual e Condição Física. Estas três 

subcomponentes tinham o mesmo valor, 20% da nota do Saber fazer. Após a 

introdução da classificação de cada subcomponente o aluno ficava, 

automaticamente com uma classificação dessa componente (Saber Fazer).  
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 A componente Saberes estava dividida em apenas duas 

subcomponentes: Conhecimento e Teste Escrito. Como referi, anteriormente, 

esta componente era avaliada de duas formas. A primeira em pequenas 

questões realizadas ao longo de todo o período e a outra no final das Unidades 

Didáticas aquando da realização de um pequeno teste escrito. Estas duas 

subcomponentes estavam divididas em 10% cada uma, fazendo um total de 20% 

para essa componente.  

 A componente do Saber Estar dividi em 5 subcomponentes, todas com o 

mesmo peso na classificação final: Empenho, Respeito, Cooperação, Disciplina 

e Assiduidade/Pontualidade.  

 No final da introdução das classificações de todas as componentes era 

gerada uma classificação arredondada a uma casa decimal. Todas as 

componentes eram obtidas com 2 casas decimais. Esta nota que era gerada pelo 

computador não era necessariamente a nota que o aluno iria obter no final do 

Período. A classificação gerada servia para mim apenas como uma referência 

para a proposta da nota final do aluno. Houve casos em que o propus uma nota 

igual à média de todas as componentes, mas também houve casos propus uma 

classificação superior ou, numa exceção uma nota inferior. De ressalvar, que 

quando propunha a nota ao Professor Cooperante, estas eram devidamente 

justificadas. De seguida, o Professor Cooperante, como responsável máximo da 

turma, aceitava a justificação da classificação, ou então alterava, sempre tendo 

uma palavra comigo explicando o porquê da sua alteração em relação à nota 

proposta.  

 Em relação às minhas principais dificuldades neste aspeto da avaliação, 

prenderam-se, principalmente, na observação dos alunos no momento da 

avaliação, pois tive pouco tempo para realizar a avaliação dos alunos. As 

avaliações foram realizadas em 3 blocos de 50minutos. Se aumentasse o tempo 

de avaliação dos alunos iria perder tempo crucial de exercitação dos conteúdos. 

Esta dificuldade prendeu-se mais numa fase inicial do Estágio, pois não estava 

consciente do tempo necessário para a avaliação e então perdi algum tempo nas 

avaliações do primeiro período. Com o avançar do Estágio, na minha opinião, 
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consegui gerir melhor esta questão do tempo necessário para a observação dos 

alunos em momentos de avaliação.  

 Por fim, o momento de atribuição das classificações aos alunos, também 

foram sempre momentos difíceis, porque queremos ser os mais juntos possível, 

mas, torna-se sempre um pouco complicado gerir essa situação. No entanto, o 

Professor foi-me dando dicas e sugestões, guiando-me nesta fase tão sensível. 

Estas dicas foram mais no sentido de me deixar tranquilo e, principalmente, não 

ter medo de errar, dando autonomia ao meu trabalho, estando sempre a guiar o 

meu processo.    

 

4.1.5 Motivação em Contexto Escolar  

 

Quando a palavra “Motivação” surge, aparece juntamente com ela a 

Teoria da Autodeterminação. Esta Teoria foi proposta para se compreenderem 

as componentes das duas vertentes desta teoria (motivação intrínseca e 

motivação extrínseca). Segundo esta Teoria, a motivação intrínseca envolve o 

ser humano realizando uma atividade, pois este acha que ela é interessante e 

sente uma satisfação espontânea na sua realização; a motivação extrínseca, ao 

invés da intrínseca, pode ser vista como uma realização de uma atividade com 

gosto mas pelo facto de haver algo por trás algum tipo de prémio ou aliciação).   

A Teoria da Autodeterminação “faz uma importante distinção entre duas 

diferentes questões motivacionais: porquê versus para quê. Qual é o objetivo de 

sua atividade e por que você quer realizar esse objetivo; quais são as razões 

que o levam ao esforço para atingir esse objetivo?” (Lens, Matos & 

Vansteenkiste, 2008, p. 19, grifos dos autores). Esta Teoria pode ser resumida 

num continuum de autodeterminação que está presente nos seis tipos de 

motivação que variam consoante a sua regulação externa (ver figura 4).  
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Figura 4: Teoria da Autodeterminação (Lens, Matos & Vansteenkiste (2008) 

  

 

A Teoria Autodeterminista tem sido bastante utilizada aquando dos 

estudos realizados em escolas de forma a avaliar os alunos face à sua motivação 

para a Escola/Aulas. Segundo Siqueira e Wechsler (2006), o aluno 

intrinsecamente motivado é aquele que tem um prazer na tarefa que realiza, ou 

seja, tem um envolvimento na tarefa face ao seu interesse nela e à satisfação 

que tem no momento. Por outro lado, o aluno extrinsecamente motivado é aquele 

que desempenha as tarefas com interesse apenas em elementos externos, 

como por exemplo recompensas, elogios ou até apenas para evitar uma punição.  

 Nos dias de hoje e face a algumas mudanças quer a nível social e mesmo 

a nível de mudanças em leis do Governo Português, a escola tem sofrido 

alterações. Por um lado, a sociedade parece ter vindo a modificar o seu 

pensamento e as suas atitudes face à escola tem sido drástica. Só este tema 

poderia ser bastante aprofundado e daria um belo tema para uma posterior 

reflexão. Por outro lado, desde há 5/6 anos foi implementada uma lei, em 

Portugal, que consiste na Disciplina de Educação Física deixar de contar para a 

média do acesso ao Ensino Superior. Esta mudança veio de uma forma 

repentina mudar a forma como a sociedade em geral olha a disciplina de 

Educação Física. Se já antes disto a Educação Física era um pouco 

desvalorizada face às outras disciplinas, a partir desse momento ainda foi 
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deixada. De ressalvar que, e não estando só a defender a minha área, a 

Educação Física e o Desporto em si é fundamental para um saudável 

desenvolvimento das crianças e dos jovens. Atualmente, a atividade motora das 

crianças e dos jovens é bastante reduzida e, se reduzirmos a importância da 

Educação Física este aspeto vai-se cada vez mais implantar na sociedade. Esta 

pouca atividade motora é bastante notória na escola, durante as aulas, pois, 

principalmente, a capacidade coordenativa dos jovens é assustadora. Os alunos 

têm grandes dificuldades, hoje em dia, de realizar um rolamento à frente, coisa 

que há uns anos atrás era impensável. Há uns tempos tive uma conversa com o 

Professor Cooperante em que ele referiu que, a nível de ginástica, a capacidade 

dos alunos realizarem o que lhes era pedido diminuiu exponencialmente, o que 

se pode entender como uma consequência deste sedentarismo presente nas 

pessoas, especialmente nas crianças.  

 Passando agora para a minha experiência na prática com este tema 

(motivação em contexto escolar), noto claramente que a maioria dos alunos vem 

para as aulas de Educação Física totalmente desinteressada. E após reflexão 

penso que esta falta de motivação se deve a dois fatores principais, fatores estes 

que depois podem depois ser provenientes de outros subfactores. Em relação a 

estes fatores, um dos que me salta logo à vista é o facto de certos alunos terem 

pouca capacidade para a prática desportiva, razão pela qual os leva a ter uma 

enorme falta de confiança neles mesmo como seres humanos. O outro fator que 

quero salientar é aquele que atrás referi relacionado com o facto de a disciplina 

de Educação Física deixar de contar para a média de acesso ao Ensino Superior.  

 Para contrariar esta falta de motivação dos meus alunos, o que tento fazer 

é através de exercícios que peçam mais competitividade que eles sintam mais 

prazer e que essa competição lhes traga algo mais para a aula. O jogo com 

diferentes restrições é uma das vertentes que utilizo mais, pois através desta 

forma consigo envolver os meus na tarefa e também consigo que haja uma 

propensão do que quero trabalhar naquela aula. Esta forma de trabalhar tem 

dado um resultado positivo na generalidade da turma. É certo que há sempre um 

ou dois alunos que não se encontram motivados intrinsecamente para as aulas, 

mas mesmo esses já apresentam algumas melhorias na sua atitude perante a 

aula e as tarefas propostas em comparação com o início do ano letivo. Mas um 



 
 

50 
 

dos meus objetivos enquanto professor é que no final do ano os meus alunos 

tenham um gosto e estejam motivados para a prática de Desporto, em qualquer 

uma das suas vertentes. Segundo Deci e Ryan (2000) a motivação intrínseca é 

o fenómeno que melhor representa o potencial positivo da natureza humana 

sendo considerada como a base para o crescimento, integridade psicológica e 

coesão social. A meu ver, esta breve passagem destes dois autores adequa-se 

perfeitamente ao assunto que estou a discorrer. Um aluno motivado 

intrinsecamente é um aluno que procura novos desafios, novidades e que 

essencialmente procura-se superar a cada dia, logo este só beneficiará com esta 

atitude perante as tarefas propostas. Por fim quero salientar que eu Professor 

tenho um papel fundamental para a motivação dos meus alunos. “A motivação 

intrínseca do aluno não resulta de treino ou de instrução, mas pode ser 

influenciada principalmente pelas ações do Professor. Embora não se 

desconsiderem as crenças, conhecimentos, expectativas e hábitos que os 

estudantes trazem para a escola, a respeito da aprendizagem e da motivação, o 

contexto instrucional imediato, ou seja, a sala de aula, torna-se fonte de 

influência para o seu nível de envolvimento” (Guimarães & Boruchovitch (2004)). 

Esta afirmação deixa-me ainda com mais vontade de arranjar novas estratégias 

e de melhorar as que aplico nas aulas, pois acredito que o Professor pode 

influenciar, positivamente, de modo a que os seus alunos tenham índices de 

motivação mais altos e que com isto a disciplina de Educação Física consigo 

obter o “poder” que tinha há uns anos atrás.  

 Em jeito de conclusão, a Educação Física tem de voltar a ter o peso que 

antigamente tinha, não só pelo agrado que possa ter por parte dos Professores 

de Educação Física, mas essencialmente porque esta disciplina tem um caráter 

fundamental no desenvolvimento dos alunos, quer física quer psicologicamente, 

tornando-os seres humanos mais preparados para as dificuldades da vida. 
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5. Área 2: Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade  
 

5.1 Participação na Escola  
 

Esta área tem como função, segundo as Normas Orientadoras do Estágio 

Profissional, “contribuir para a promoção do sucesso educativo, no reforço do 

papel do professor de Educação Física na escola e na comunidade local, bem 

como na disciplina de Educação Física, através de uma intervenção 

contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora”. (Matos, Z., 2013) 

 Durante este Estágio, estive presente em 4 momentos de enorme 

importância, para mim e, certamente, para os meus colegas de Núcleo de 

Estágio, pois serviram para nós vivenciarmos os bastidores de variados eventos 

que até este ano apenas tinhas a vivência do lado dos alunos. Deste modo, 

posso dizer que foi extremamente interessante para mim.  

 Estes 4 eventos que referi, anteriormente, foram: o Corta-Mato (escola) e 

o Corta-Mato Distrital, o Torneio de Voleibol e um outro torneio de voleibol, mais 

conhecido como Gira-Vólei.  

 Apenas num destes torneios assumimos, totalmente, a parte da 

organização e dinamização do evento, que foi o Torneio Gira-Vólei. Este torneio, 

para mim, foi um dos pontos altos do meu estágio pois conseguimos organizar 

um torneio onde houve imensa adesão e onde, num computo geral, foi um evento 

de sucesso.  

 Por motivos profissionais, não me foi possível participar numa área que 

gostaria imenso, que é o Desporto Escolar. O meu objetivo era estar inserido 

num grupo de Desporto Escolar de Voleibol mas, infelizmente, os horários não 

eram compatíveis com o meu horário de trabalho. Ainda assim, tentei perceber 

como funciona o Desporto Escolar, em conversas com outros professores que 

estavam inseridos nessa área, nomeadamente, o Professor SS, responsável 

pela Corrida de Orientação na Escola, a Professora AA e o Professor CC, 

responsáveis pelo Voleibol. Através destas conversas sobre o tema, consegui 
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entender como funcionam e quais são as dinâmicas utilizadas pela escola e 

pelos Professores responsáveis para dar a oportunidade aos alunos de 

conseguirem praticar desporto fora do contexto escolar e, que pudessem até 

participar em competições distritais e com bons resultados. Após esses diálogos 

com os Professores responsáveis do Desporto Escolar da Escola, fiquei a saber 

que a escola tem uma cultura enraizada e bastante forte em dois Desportos, 

Voleibol e Corrida de Orientação. A mim, chocou-me um pouco o facto de serem 

estes os “Desportos-Rei” numa escola, onde, normalmente, o Futebol lidera as 

preferências da maioria dos alunos. Mas este espanto foi-se dissipando a cada 

conversa, pois a paixão e dedicação que os Professores depositavam naquele 

projeto era extraordinária, e mesmo a escola não estando nas condições 

perfeitas para a prática, principalmente, da Corrida de Orientação o Professor 

arranjava forma de fazer com que os seus alunos continuassem empenhados e 

a evoluir dentro do contexto em que estavam inseridos.  

 Agora irei abordar com mais detalhe cada evento que estive presente 

durante este ano de Estágio e onde tentei absorver o máximo de ensinamentos 

possível. 

 

5.1.1 Torneio de Voleibol 

 

A primeira atividade em que participei na organização foi o Torneio de 

Voleibol realizado no 1º Período, dia 14 de Dezembro. Como referi, 

anteriormente, a Escola Secundária de Ermesinde tem uma aposta muito grande 

no Voleibol e, deste modo, a primeira atividade desportiva do Ano Letivo foi um 

torneio de Voleibol.  

 Esperei, ansiosamente, para saber qual iria ser a minha função dentro da 

organização da prova. Em conversa com o Professor Cooperante e com o 

Professores responsável pela atividade, foi-nos dito que no ano anterior a 

organização tinha sido entregue aos Professores Estagiários, e que houve uma 

pequena confusão entre os Professores Estagiários e, desse modo, não correu 

tal como o Professor tinha idealizado. Deste modo, o Professor CC, quis tomar 
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as rédeas do evento e pediu a nossa colaboração para estarmos presentes no 

dia da atividade ajudando em variadas tarefas.  

 Nesta atividade, os Professores Estagiários não tiveram qualquer 

preocupação com questões de preparação do Torneio e de criação dos 

calendários competitivos. No período pré-evento a nossa única função foi 

apenas cativar os alunos das nossas turmas a participar na atividade. Apesar de 

no 1º Período não estar a lecionar Voleibol, consegui que metade dos meus 

alunos entrassem no Torneio. A adesão da minha turma não se deveu apenas à 

minha capacidade de persuadir os alunos, mas sim porque os meus alunos já 

tinham um gosto a priori pela modalidade, sendo que 4 alunas da minha turma 

estavam incluídas no grupo de Voleibol do Desporto Escolar da Escola.  

 O público alvo deste torneio eram os alunos do 3º Ciclo e do Secundário, 

dividindo o pavilhão em 3 campos, 1 para o 3º ciclo, visto que tinham menos 

participantes e 2 para o Ensino Secundário. O torneio dividiu-se em 2 fases. De 

manhã realizou-se a fase de grupos e, pela tarde, a fase que decidia a 

classificação final, sendo que algumas equipas foram eliminadas logo na 1ª fase.  

 A poucos dias de começar a atividade, o Professor CC reuniu com os 

Professores Estagiários delineando as funções que iríamos ter no dia do torneio. 

Estas funções foram semelhantes para nós estagiários. Coube a cada um de nós 

estar presente em cada setor, estando responsável por toda a logística presente 

em cada campo. Em cada campo, tínhamos alunos a arbitrar jogos e outros na 

marcação e no registo dos pontos. Todas estas tarefas foram propostas aos 

alunos do 12º ano do Professor CC. Ainda assim, era nossa função estar a 

supervisionar toda estas funções por parte dos alunos que faziam parte também 

da organização, para que tudo corresse da melhor forma possível. No meu 

setor/campo tudo correu de uma forma excelente, sem registos de maior relevo 

a salientar.  

 Após a fase da manhã surgiu a altura de apurar os classificados para a 

fase final à tarde. Aí foi a parte em que foi mais demorada pois tivemos de fazer 

todas as contas para que fossem descobertos os apurados para a tarde, e como 

a classificação envolvia bastantes variáveis, tivemos de conferir e voltar a 

confirmar para que tudo ocorresse sem quaisquer erros.  
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 Na parte da tarde, foram realizadas as finais, onde houve uma 

competitividade enorme e onde todos os alunos se esforçaram para obter os 

melhores resultados. Apesar de na final ter ocorrido um pequeno desacato, tudo 

foi serenado e continuou a decorrer o torneio de forma natural até ao final. O 

torneio estava tão bem planeado e pensado ao pormenor que os finalistas foram 

premiados com umas lembranças.  

 No final do torneio, fizemos um balanço, e este balanço foi extremamente 

positivo, pois através desta atividade conseguimos ter os alunos a praticar 

desporto, fomentamos o espírito competitivo e de fair-play que envolve o 

Desporto e, por fim, e não menos importante, fizemos com que os alunos se 

divertissem ao longo do dia.  

 Através deste torneio, percebi a entreajuda e a boa ligação que havia 

entre todos os professores do Grupo de Educação Física e os alunos, sendo 

fundamental para o bom ambiente na escola. Além desta ligação, nós 

professores estagiários conseguimos tirar ideias e sobretudo a experiência para 

um evento futuro que tivemos de organizar que, curiosamente, também foi um 

torneio de Voleibol. 

 

5.1.2 Corta-Mato Escolar  

 

O corta-mato escolar é uma das atividades que está sempre presente no 

Plano Anual de Atividades da Escola. Esta atividade teve sempre a presença dos 

Professores Estagiários e, este ano, não foi diferente.  

 Esta atividade foi realizada no primeiro mês do ano, 18 de janeiro. A 

atividade teve a presença de mais de 200 alunos envolvidos, separados pelos 

vários escalões, sempre com intervalo de 2 anos, para que fosse uma 

competição equilibrada e justa. Quando era aluno, o corta mato nunca era um 

evento de grande sucesso na escola onde andei, mas nesta escola pelo que 

percebi é um evento esperado pela maioria dos alunos, todos os anos. Esta 

grande adesão deve-se, em grande parte, ao Professor SS, que já com uma 
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vasta experiência no Atletismo, consegue motivar os alunos de todas as idades 

a participar neste evento.  

 O Professor responsável por todo este evento, como já referi, foi o 

Professor SS, que coordenou e indicou as funções que cada Professor iria 

desempenhar durante o evento. Eu, o Jorge e o Paulo, tivemos todos funções 

distintas durante o dia de provas.  

 O Jorge esteve presente no pavilhão numa fase inicial, onde confirmava 

os alunos presentes que estavam inscritos e distribuía e colocava, nos 

participantes mais novos, os respetivos dorsais. Depois de todos os dorsais 

distribuídos foi apoiar os Professores que estavam na meta.  

 Ao Paulo foi-lhe entregue a missão de estar presente na meta com um 

cronómetro, utilizado no Atletismo, que ao dar a informação ao cronómetro que 

um aluno chegou a meta, este imprime num papel todos os tempos, para que no 

final se possa ter o tempo em que cada um demorou a percorrer o percurso. Este 

cronómetro ajuda imenso a tornar o corta mato mais atrativo, pois cada aluno 

sabe o seu tempo, enquanto que noutros corta-matos de várias escolas os 

alunos apenas sabem as suas posições na classificação geral.  

 Relativamente à minha função, esta foi de estar presente na câmara de 

chamada dos atletas, auxiliando o Professor SS. Os alunos que chegavam à 

câmara de chamada tinham de passar por mim, para eu confirmar que aquele 

era o seu grupo. Eu fazia a chamada de todos os participantes, e à medida que 

iam chamando o seu nome, os alunos começavam a dispor-se junto à partida, 

onde estava o Professor SS, para este dar o sinal de partida. Para exercer a 

minha função tinha de ter os participantes sossegados e tinha eu de estar 

concentrado, porque não podia ter nenhum aluno fora do seu grupo de 

competição, pois cada aluno tem o seu escalão para competir. Deste modo, fazia 

a chamada de todos os participantes e depois confirmava outra vez se estavam 

todos os alunos inscritos para puder dar a confirmação ao Professor SS, para 

ele dar o sinal de partida. Após o Professor dar o sinal de partida tinha de 

começar logo a juntar o próximo grupo de participantes que iria começar a correr 

a seguir. O corta-mato começou do escalão de alunos mais novos ate aos mais 

velhos, e começavam sempre a correr os alunos do sexo masculino e depois 
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partiam os alunos do sexo feminino. Nos escalões mais novos tive um pouco 

mais de dificuldade em fazer a chamada, pois os alunos estavam muito 

irrequietos como é normal, então demorei um pouco mais a preparar todos os 

alunos para a partida. Mas depois, ao entrar no ritmo, tornou-se tudo mais natural 

e a correr como previsto.  

 No final desta atividade, os atletas com melhor classificação apuravam-se 

para o corta-mato distrital onde iriam competir com todos os alunos de todas as 

escolas do distrito do Porto, algo sempre especial para estes alunos.  

 

5.1.3 Corta-Mato Distrital  

 

Após a realização do corta-mato na nossa escola, o Professor SS, 

convidou todos os Professores estagiários para acompanharem os alunos 

qualificados para o corta-mato a nível distrital, que se realizou no Parque da 

Cidade do Porto, no dia 26 de janeiro.  

 Como nós, professores estagiários, tínhamos alunos das nossas turmas 

a participarem nesta fase do corta-mato ainda foi mais aliciante pudermos 

acompanhar esta prestação deles num momento especial para eles.  

 Dia 26 de manhã cedo, reunimo-nos todos, alunos e professores, para a 

partida para o Parque da Cidade. Os alunos, ainda com sono e com aquele 

nervoso miudinho prepararam-se para entrar no autocarro.  

 Ao chegar ao Parque da Cidade, o Professor Serafim foi falar com a 

organização para ter a confirmação de que escalões iam correr primeiro e 

receber os dorsais para os alunos. Enquanto isto, eu e os restantes professores, 

ficamos no autocarro com os alunos, distribuindo-lhes as camisolas da escola 

com que eles iam correr. Esta foi uma novidade que não esperava, os alunos 

todos iam ter camisolas da escola para participarem no corta-mato, o que trás 

aos alunos uma motivação extra, pois iam defender as cores da escola. Após a 

distribuição dos dorsais o Professor SS veio ao autocarro chamar os primeiros 

atletas que iam participar. O Paulo e o Jorge, acompanhavam o Professor 

Serafim e os alunos até a câmara de chamada enquanto eu e os restantes 
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Professores ficávamos com a função de estar perto dos alunos no autocarro. A 

meio da manhã, mudamos de funções e já fui com os alunos para a câmara de 

chamada com os meus colegas no Núcleo de Estágio. Nessa função, tinha de 

estar perto dos alunos até ao início da prova, sendo que necessitei de várias 

vezes de lhes dar umas palavras de encorajamento, pois alguns meninos 

estavam, visivelmente, nervosos. Depois de darem a partida, deslocávamo-nos 

para a partida esperando que todos os alunos daquele escalão terminassem a 

prova. Após o término da prova, encaminhávamos os alunos de volta ao 

autocarro.  

 Esta atividade, foi uma atividade, fora da escola, e onde para mim teve 

uma sensação especial, pois convivemos mais de perto com os alunos e 

Professores da escola, tendo também encontrado outros colegas a realizar o 

Estágio noutras escolas, trocando impressões sobre a sua experiência nas suas 

escolas. Ainda assim, esta prova necessitou por parte dos Professores de uma 

atenção redobrada, porque estávamos num sítio com muita gente e não 

podíamos correr o risco de algum aluno se perder. Deste modo, foi bastante 

interessante, pois pudemos interagir com muitas pessoas, mas ainda assim sem 

perder o foco nos nossos alunos e estar cientes da nossa responsabilidade.  

 No final deste dia, posso dizer que foi um dia excecional, importante para 

os alunos, pois este dia era para eles, mas também foi para mim, porque foi a 

minha primeira atividade assim com esta dimensão, como Professor. Em relação 

aos resultados desportivos, a Escola conseguiu obter alguns resultados 

excelentes, sobretudo nos escalões mais baixos, onde a nossa escola tinha 

alunos com bastante potencial.  

 

5.1.4 Torneio Gira-Vólei  

 

O Gira-Vólei é um jogo de introdução ao Voleibol que se destina a alunos 

dos 8 aos 15 anos de idade, e onde através do jogo reduzido e de apenas um 

elemento técnico (o passe) os alunos jogam entre si. O facto de numa fase inicial 

só se utilizar o passe, o elemento mais simples entre todos no Voleibol, é devido 

ao jogo tornar-se simples e adequado a qualquer idade e acima de tudo 
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consegue cativar os alunos a jogar pois é divertido, mas ao mesmo tempo 

competitivo. À medida, que os alunos vão crescendo as regras vão mudando 

podendo, numa segunda e terceira fase, utilizar todos os elementos técnicos do 

Voleibol. O Gira-Vólei tem o apoio da Federação Portuguesa de Voleibol o que 

torna tudo mais apetecível às escolas/instituições a candidatarem-se a receber 

este projeto nas suas instalações, pois recebem material (bolas e redes) e apoio 

logístico da Federação Portuguesa de Voleibol e da Associação de Voleibol do 

Porto.  

 Nesta atividade presente no Plano Anual de Atividades foi entregue aos 

Professores estagiários a total responsabilidade da organização, da preparação 

e da divulgação do torneio. O Professor Cassiano responsável pela organização 

dos torneios de Voleibol, entregou-nos esta missão que foi um grande voto de 

confiança. Deste modo, tentamos a partir desse momento dar o nosso máximo 

para que tudo corresse da melhor forma possível.  

 Este torneio realizou-se durante a manhã e tarde do dia 22 de Março. Em 

relação aos espaços tínhamos disponíveis 3 setores dentro do pavilhão. Um 

setor para cada escalão: Infantis, Iniciados e Juvenis. Cada setor dispunha de 3 

campos, apesar do setor do escalão dos Infantis estava dividido em 6 campos, 

sendo estes mais pequenos relativamente aos outros setores, pois os alunos 

também eram mais pequenos. Deste modo, tornou-se possível fazer 6 campos 

no mesmo setor. Fora do pavilhão ainda tínhamos mais 4 campos disponíveis. 

Ao todo dispúnhamos de 16 campos.  

 O nosso público alvo deste torneio eram todos os alunos do 5º ao 12º ano, 

sendo como referi, anteriormente, divididos em 3 escalões. Ao todo, neste 

evento, conseguimos ter como participantes mais de 300 alunos, o que se tornou 

num evento de grande dimensão, e um grande desafio para nós.   

 Para a preparação deste torneio, marcamos uma reunião com o Professor 

Cassiano para realizar algumas perguntas sobre os aspetos mais importantes a 

tratar num evento desta dimensão. Na sequência desta reunião, o Professor deu-

nos um contacto da Associação de Voleibol do Porto que nos poderias ser útil. 

Este contacto tornou-se fundamental pois conseguimos obter bolas para o 

torneio, redes para montar os campos, os marcadores dos pontos que estavam 
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no poste, um insuflável grande (ver figura 6), medalhas para os vencedores e 

ainda camisolas para todos os participantes, além destas ajudas a Associação 

de Voleibol do Porto disponibilizou-se para nos ajudar na organização dos 

quadros competitivos.  

 A fase antes do torneio foi bastante importante pois tivemos imensas 

tarefas para realizar, entre as quais, cartazes de dinamização do torneio, divisão 

de tarefas de cada professor no dia do evento, organização dos quadros 

competitivos, montagem dos campos, recolha da lista de participantes de cada 

professor e separar por escalões.  

 A primeira tarefa que realizamos quando soubemos que íamos ter a 

organização do torneio nas nossas mãos foi começar a dinamizar e a divulgar o 

torneio, para isso tivemos de arranjar variadas formas para o fazer. A primeira, 

e a mais óbvia foi através de cartazes, no pavilhão e nos espaços mais 

frequentados pelos alunos. A segunda forma de divulgar o torneio foi através de 

todos os professores de Educação Física, falando com todos os seus alunos 

tentando motivá-los em participar no torneio. Os alunos podiam inscrever-se 

através dos seus Professores ou então dirigindo-se à sala de Professores de 

Educação Física.  

 Após sabermos quantos alunos e de que escalão iam participar no torneio, 

começamos a preparar a fase que dá mais trabalho numa organização de um 

evento destes. A fase da construção do quadro competitivo. Esta fase é o cerne 

da organização de um torneio. Após toda a organização dos alunos por todos os 

escalões começamos então a construção do quadro competitivo. Para nos 

ajudar nesta tarefa utilizamos um programa informática que em torneios desta 

dimensão é fundamental o seu uso, para não haver falhas. Este programa defini 

todos os jogos consoante o número de equipas participantes e como queremos 

organizar o torneio, ou seja, se pretendemos fazer desde início jogos a eliminar 

ou se queremos optar por fase de grupos primeiro. Para os alunos terem mais 

tempo de competição utilizamos primeiro o sistema de grupos, em que todas as 

equipas presentes no mesmo grupo jogavam entre si de modo a apurar as 

melhores equipas de cada grupo. Após esta fase de grupos os alunos 

disputavam de tarde a fase a eliminar que definia os vencedores do torneio. Esta 
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fase demorou ainda algum tempo a preparar, pois ainda que colocássemos uma 

data limite para as inscrições havia sempre uma ou outra equipa que nos veio 

pedir para se inscrever e não dissemos que não, então necessitamos de realizar 

alguns ajustes de última hora.  

 Após todo o quadro feito, e poucos dias antes da prova começamos a 

delinear as funções que cada Professor do grupo de Educação Física iria 

desempenhar no dia da atividade. Desde já, tenho que ressalvar a excelente 

cooperação entre todos os Professores, ajudando-nos em tudo o que fosse 

possível. Deste modo, o sucesso deste evento teve, sem dúvida em muito 

relacionado com esta atitude de todos os Professores, sem exceção. 

 No dia que antecedeu a atividade, com a colaboração da Associação de 

Voleibol do Porto, procedemos à montagem de todos os campos dentro e fora 

do pavilhão. Os limites dos campos foram feitos com fita adesiva colada no chão, 

o que, para nós, fazia mais sentido do que ter cones no chão.  

 Já no dia do Torneio, marcamos uma pequena reunião com todos os 

Professores que iam colaborar connosco no torneio, de modo a fazer um breve 

briefing e ultimar os últimos pormenores para que não houvessem falhas. Em 

termos de competição tudo correu de uma forma excelente, e todo nosso esforço 

e dedicação antes e durante o Torneio fizeram com que toda a gente, sem 

exceção, nos parabenizassem pela forma perfeita como organizamos um torneio 

desta dimensão. Até alguns alunos, dos mais velhos, tiveram essa preocupação 

e vieram dizer um “obrigado” que para nós foi sem dúvida alguma, o melhor que 

nos podiam ter dito.  

 No final do torneio, sinto que ao fazer parte, juntamente com os meus 

colegas de Núcleo de Estágio, da organização do evento, cresci imenso, pois 

esta atividade obrigou-nos a procurar as pessoas certas para nos aconselharem, 

tivemos de refletir sobre quais podiam ser as nossas fragilidades e tentar arranjar 

formas de as colmatar. Sem dúvida, que esta atividade, nos preparou para um 

futuro torneio que tenhamos que voltar a organizar. Esta foi, durante o ano de 

estágio, uma das tarefas que me preparou melhor para o futuro. Apesar de ter 

dado imenso trabalho, no final valeu imenso a pena. 
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Figura 6: Insuflável Gira-Vólei 

 

 

 

 

Figura 5: Torneio Gira-Vólei 
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6. Estudo Investigação-Ação: Influência da Prática 

Desportiva e da Atividade Física no Rendimento 

Escolar em Alunos do 3º Ciclo  
 

6.1 Resumo  
 

O objetivo deste estudo foi o de perceber a influência da prática de 

atividade física fora do horário escolar no rendimento escolar dos alunos do 3º 

Ciclo da Escola Secundária de Ermesinde. Para a atividade física foram 

consideradas: a atividade física federada, a atividade física em contexto de lazer 

e a atividade física em contexto de Desporto Escolar. Neste estudo, os 

participantes foram 75 jovens, 34 do sexo masculino e foi aplicado um 

questionário adaptado de Telama (1997), constituído por 9 questões para 

recolher informações sobre o tipo de atividade física e o número de horas 

semanais de prática de qualquer tipo de atividade física. O estudo revelou que 

os alunos que praticavam um maior número de horas de atividade física 

obtiveram um melhor rendimento escolar.  
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6.2 Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate if there was any influence of the 

practice of physical activity outside school hours on the performance of pupils of 

Secondary School. For physical activity, three forms of exercise were chosen: 

federated sports, leisure physical activity and school sports. In this study the 

sample consisted of 75 students, of which 34 were male students and the 

remaining 41 were female students. To collect data from this sample, a 

questionnaire adapted from Telama (1997) was used. This questionnaire was 

used to collect information about the type of physical activity practiced by the 

sample, the number of weekly hours of practice of any type of physical activity 

composed by 9 questions. The study revealed that students who practiced 

physical activity for a largest number of hours had a better school performance 

compared to the others. 
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6.3 Introdução  
 

Este estudo vem no seguimento de um mito que perdura na sociedade 

portuguesa desde sempre e que associa a prática de desporto fora do contexto 

escolar ao prejuízo o rendimento escolar dos alunos. Como frequentemente se 

escuta em qualquer casa ou conversa sobre a prática de uma atividade física 

fora do contexto escolar, o rendimento escolar é afetado, negativamente, pois os 

alunos chegam a casa tarde e desgastados, ficando sem tempo para estudar.  

 A atividade física é extremamente importante para os jovens nos vários 

domínios, tais como os motores, cognitivos e psicológicos. Como refere Bailey 

(2006), “a Educação Física ajuda as crianças a desenvolverem respeito por elas 

mesmas e pelos outros, contribui para o desenvolvimento integrado da mente e 

do corpo (…) aprimora positivamente a autoconfiança e autoestima e aprimora 

o desenvolvimento social e cognitivo e o desempenho académico”. Mais à frente, 

o autor reforça a ideia de que a Educação Física oferece outras oportunidades 

para os alunos, como por exemplo, melhora a sua comunicação com outras 

pessoas, ensina a respeitar o outro e a obter experiências de emoções através 

do Desporto que são difíceis de viver no resto da vida. (Bailey, 2006) 

 Deixando também a minha experiência como treinador de futebol, já tive 

inúmeros casos de atletas que faltam, constantemente, aos treinos porque os 

pais os obrigam a ficar em casa a estudar, ou, em casos mais raros, deixam de 

praticar Desporto fora do contexto escolar pois os pais pensam que os filhos não 

têm tempo para cumprir as tarefas escolares. Deste modo está-se a retirar 

oportunidades aos nossos jovens de eles crescerem, como referi anteriormente, 

nos vários domínios existentes, de não terem possibilidade de desenvolver estas 

capacidades que o Desporto solicita.  

 Com toda esta problemática torna-se pertinente desenvolver um estudo 

para tentar encontrar se existe alguma relação entre a prática de atividade física 

e o rendimento escolar dos alunos, tentando assim, descobrir a influência no 

rendimento escolar dos alunos praticantes, num maior número de horas, de 

algum tipo de atividade física comparativamente aos alunos com menos horas, 

ou até nenhumas, de prática desportiva.  
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6.4 Objetivos  
 

O principal objetivo deste estudo foi o de analisar se havia diferenças no 

rendimento escolar de jovens a frequentar o 3º Ciclo do ensino básico face à 

prática de qualquer tipo de atividade física.  

 Como objetivos específicos, pretendeu-se: 

1- Verificar se existem diferenças na média dos alunos que praticavam 

desporto a nível federado com os não praticantes 

2- Verificar se existem diferenças na média dos alunos que praticavam 

qualquer tipo de desporto fora do contexto escolar com os não 

praticantes 

3- Verificar se existem diferenças na média dos alunos que praticavam 

Desporto Escolar com os não praticantes 

 

6.5 Metodologia  
 

Neste estudo participaram 75 alunos, 34 do sexo masculino e 41 do sexo 

feminino (tabela I.) 

SEXO Frequência Percentagem 

M 34 45,33 

F 41 54,67 

∑ 75 100 

Tabela I: Caracterização dos participantes (sexo) 

 

 Foi aplicado um questionário adaptado de Telama (1997) para identificar 

o tipo de atividade física e desportiva e o número de horas semanais (ver anexo 

8 e 9). É composto por nove perguntas e visa obter maior conhecimento acerca 

da prática desportiva dos jovens fora do tempo escolar. 
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 Os dados foram recolhidos durante o terceiro período, após obtenção da 

autorização pelos órgãos diretivos da escola e do consentimento informado dos 

participantes.  

 Os questionários foram aplicados durante os 5 minutos iniciais de uma 

aula de Educação Física, com uma breve explicação acerca do seu 

preenchimento e do estudo. Foi garantido o anonimato a todos os participantes. 

 Após a aplicação dos questionários, foram recolhidas as classificações de 

todas as disciplinas do segundo período relativamente aos alunos participantes 

no gabinete da direção da escola.  

 Os dados foram sujeitos a uma análise estatística descritiva, recorrendo 

ao Software Microsoft Excel 365 ProPlus, a partir de uma base de dados 

considerando as seguintes variáveis: notas dos alunos, média dessas notas e a 

opção escolhida em cada questão.  

 

6.6 Resultados  
 

Como podemos verificar no gráfico 1, a maioria dos alunos (47%) 

praticava uma atividade desportiva fora do contexto escolar quase todos os dias. 

Em menor percentagem, 31% afirmaram nunca praticar atividade física fora do 

contexto escolar, e 23% dos inquiridos afirmou praticar pelo menos uma vez 

enquanto que, em muito menor proporção (1%) os alunos praticavam menos de 

uma vez por semana. Através deste gráfico podemos referir que a percentagem 

dos alunos que praticam atividade física é maior que os não praticantes, mas 

ainda assim verifica-se uma percentagem bastante alta (32%) de alunos que não 

têm atividade física fora da escola.  
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Gráfico 1 – Percentagem de frequência de prática desportiva fora do 

contexto escolar 

 

No valor percentual da frequência de jovens que praticam desporto de 

lazer, sem fazer parte de nenhum clube, 31% dos inquiridos refere que praticam 

atividade física quase todos os dias, já 16% afirmam que não praticam atividade 

física de lazer. A maioria dos alunos (41%) pratica atividade física de lazer pelo 

menos 1 vez por semana, por último, 11% dos inquiridos respondeu que pratica 

menos de 1 vez por semana (ver gráfico 2). 
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Gráfico 1: Percentagem de frequência de prática desportiva fora do contexto 
escolar 

Gráfico 2: Percentagem da frequência de prática de atividade física de lazer 
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 No entanto, a maioria dos inquiridos (43%) pratica atividade física de pelo 

menos 20 minutos 2 ou 3 vezes por semana. Ainda assim, 13% dos inquiridos 

ou nunca pratica ou então pratica menos de 1 vez por mês desporto durante pelo 

menos 20 minutos. De salientar que 69% dos inquiridos pratica desporto 2 vezes 

ou mais durante pelo menos 20 minutos (ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Percentagem de frequência de atividade física de pelo menos 20 minutos 

 

 

Relativamente à intensidade de atividade física praticada fora do contexto 

escolar, a maioria dos inquiridos (43%) afirma que pratica entre meia hora e uma 

hora, já 27% refere que pratica entre duas a três horas. Ainda assim apenas 13% 

praticam atividade física com alguma intensidade (entre 4 a 6 horas) e 7% 

praticam sete horas ou mais.  
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Relativamente à percentagem de alunos que participam em competições 

a nível federado ou a nível escolar, ou então se nunca participaram em qualquer 

tipo de competição ou se já participaram, mas neste momento não, cerca de 

metade dos inquiridos (49%) participam em competições desportivas, 25% a 

nível escolar e 24% a nível federado. Os restantes, 24%, nunca participaram em 

qualquer competição desportiva e 27% já participaram, mas neste momento não 

estão envolvidos em qualquer tipo de competição desportiva (ver gráfico 5).  
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Gráfico 4: Percentagem de frequência de prática de atividade física fora do 
contexto escolar de forma a ficar ofegante ou transpirado 
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Ao analisarmos o gráfico pertencente à percentagem da frequência de 

prática desportiva federada num clube por parte dos inquiridos (ver gráfico 6), 

verificamos que cerca de metade dos alunos não pratica atividade desportiva 

num clube (43%), 8% dos praticantes federados tem treino 1 vez por semana, 

20% têm quatro treinos ou mais por semana e 29% têm de duas a três sessões 

por semana. Nestas idades o mais frequente é os alunos terem de 2 a 3 treinos 

por semana o que se vem a comprovar neste estudo.  
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Gráfico 6: Percentagem de frequência de prática desportiva federada 
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Relativamente à participação em atividades do Desporto Escolar, 60 

alunos (80%) não participam em nenhuma modalidade do Desporto Escolar, 

enquanto os restantes 15 alunos, equivalente a 20%, participam pelo menos 

numa modalidade do Desporto Escolar que a escola oferece aos alunos (ver 

gráfico 7). 

 

 

 

 

 Nº horas 
semanais 

Frequência 

1 3 

1,5 3 

2 5 

3 2 

4,5 1 

6,5 1 

TOTAL 15 

Tabela II: Frequência de horas semanais de prática de Desporto Escolar 

 

 A tabela II. apresenta a quantidade de horas por semana de prática em 

contexto do Desporto Escolar e o número de alunos que a praticam. As horas de 

prática como se pode observar varia entre uma hora e as seis horas e meia, por 

semana. A maioria dos alunos (5) pratica duas horas semanais; 3 alunos 

20%

80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1

Participa no Desporto Escolar?

Série1

Série2

Legenda: 

1- Sim 

2- Não 

 

Gráfico 7: Percentagem de alunos que participam no Desporto Escolar 
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praticam uma hora e outros três uma hora e meia; 2 alunos têm 3 horas 

semanais, os restantes 2 alunos, um tem quatro horas e meia e o outro seis 

horas e meia de Desporto Escolar, por semana. 

 

 

 

 

 

 Nas horas semanais de atividade desportiva fora da escola, 28% dos 

alunos referiu que pratica entre 2 a 3 horas por semana, 25% afirma ter entre 

meia hora a uma hora de prática desportiva semana, enquanto que 23% dos 

inquiridos referiu ter entre 4 a 6 horas de atividade física. Em menor percentagem 

(17%) e (7%) dos alunos respondeu ter 7 horas ou mais e não ter horas de prática 

desportiva fora da escola, respetivamente (ver gráfico 8).  
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Gráfico 8: Horas de atividade desportiva fora do contexto escolar (por semana) 

Gráfico 9: Comparação entre as classificações dos participantes que praticam 
desporto a nível federado 

Legenda:  

1- Nunca 

2- 1 vez  

3- 2 a 3 vezes  

4- 4 ou mais  
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No gráfico 9 verificamos que os alunos que têm melhor média nas 

classificações obtidas no final de período, às várias disciplinas do seu currículo 

escolar, são os alunos que praticam mais tempo de atividade física, por semana. 

Estes alunos têm uma média de 3,8 (numa escala de 1 a 5), praticando quatro 

ou mais vezes desporto, a nível federado. Em segundo lugar, com uma média 

de 3,6 estão os alunos que praticam atividade física federada entre duas a três 

vezes. Por fim, os alunos que têm pior média classificativa são os alunos que, 

ou não praticam atividade física federada, ou aqueles que apenas praticam 

apenas têm uma sessão de treino semanal. 

Os alunos que praticam desporto escolar têm uma média das classificações 

escolares superior (3,7), comparativamente com os alunos que responderam 

que não praticavam atividade física no Desporto escolar da escola (3,5) (ver 

gráfico 10). 
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Gráfico 10: Comparação entre classificações dos participantes praticantes ou não 
de Desporto Escolar 

Legenda:  

1- Praticante  

2- Não Praticante 
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 No gráfico 11 podemos ver a média de 5 grupos. Os dois grupos que têm 

melhor média são os alunos que praticam entre 4 a 6 horas e o grupo que 

praticam 7 horas ou mais, que obtiveram uma classificação de 3,8. O grupo dos 

participantes que praticam entre 2 a 3 horas obteve uma classificação de 3,6 e 

os restantes grupos uma média de 3,1 e 3,2; sendo que o grupo que obteve 3,1 

foi o grupo que não praticava atividade desportiva fora do contexto escolar.  
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Gráfico 11: Comparação entre as classificações dos participantes que praticam 
atividade física fora do contexto escolar 

Legenda:  

1- Nunca  

2- 30min a 1h 

3- 2h a 3h  

4- 4h a 6h  

5- 7h ou mais  
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6.7 Discussão de Resultados  

 

O objetivo principal deste estudo foi o de investigar se havia diferenças 

nas classificações dos alunos devido a sua prática de atividade física. A 

Organização Mundial de Saúde recomenda que jovens em idade escolar tenham 

60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa; a maior parte 

da atividade das pessoas deverá ser de natureza aeróbia. A Organização 

Mundial de Saúde refere, também, que a atividade física traz benefícios extra 

para a saúde dos praticantes. A prática de atividade física regular traz benefícios 

a curto e longo prazo, na saúde cardiovascular, óssea muscular e psicológica de 

crianças e adolescentes (World Health Organization, 2012).  

Neste estudo podemos retirar algumas informações bastantes 

interessantes. Uma delas é o facto de os alunos que praticam mais horas por 

semana de desporto de lazer, têm um melhor aproveitamento escolar 

comparando com aqueles que praticam menos tempo, ou até os que não fazem 

qualquer tipo de atividade física. Esta diferença chega quase a 1 nível na escala 

de 1 a 5 (ver gráfico11). O grupo que pratica desporto 7 horas ou mais, tem uma 

classificação média de 3,8 enquanto que o grupo que não pratica qualquer tipo 

de atividade física de lazer apenas tem uma média de 3,1.  

Em relação à média classificativa dos alunos praticantes de atividade 

física a nível federado, não varia tanto como nos praticantes de atividade física 

de lazer, contudo, ainda continua a ser maior a média dos alunos que têm mais 

tempo de prática, por semana, do que aqueles que têm menos tempo ou que 

não praticam. Como se pode analisar, através da observação do gráfico 9, os 

alunos que praticam mais tempo, semanalmente, num clube federado têm uma 

média próximo do nível 4 (3,8), enquanto que os alunos que, por sua vez, não 

têm prática a nível federado, ou que apenas têm uma sessão de treino por 

semana, obtiveram uma média de 3,5 e 3,1, respetivamente. Deste modo, 

podemos pensar que os alunos que têm mais horas de atividade física, logo têm 

menos tempo para a suas tarefas da escola, possuem uma capacidade de 

gestão do seu tempo muito grande, demonstrando serem capazes de tirar uma 

média classificativa muito boa apesar da escassez de tempo para realizar as 

suas obrigações escolares. Como referem Zenha, Gomes e Resende (2009), 
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numa investigação realizada, os atletas de alto rendimento acreditavam que o 

seu bom rendimento escolar se devia à boa gestão e organização do tempo uma 

vez que a prática desportiva não influenciava, negativamente, o seu rendimento 

escolar. Esta afirmação leva-nos a acreditar, cada vez mais, que a capacidade 

de gestão de tempo dos nossos alunos que praticam atividade física de alta 

competição ou com uma carga horária elevada, semanalmente, conseguem 

obter um rendimento escolar alto.  

Já relativamente à comparação das classificações dos inquiridos e a sua 

prática ou não prática de Desporto Escolar na sua escola, novamente os alunos 

que praticam semanalmente possuem melhores classificações do que os alunos 

que não praticam atividade física. (ver gráfico 10) 

Através da análise dos dados apresentados (gráficos 9, 10 e 11), 

podemos dizer que, independentemente do tipo de prática desportiva dos 

inquiridos, apresentam um melhor rendimento escolar quanto maior for o número 

de horas semanais de prática desportiva, quer seja ela federada, de lazer ou de 

Desporto Escolar. Estes resultados veem ao encontro de estudos que já foram 

realizados por Bento e Pereira (1999), Bloomfield & Barber (2010) e Castelli, 

Hillman, Buck e Erwin (2007), em que estes autores encontraram uma relação 

positiva entre a atividade física e o sucesso escolar dos alunos inquiridos.  

Em relação às horas de prática dos inquiridos podemos ver que, apesar 

de os alunos não praticarem em grande número desporto a nível federado, 

verifica-se uma boa percentagem de alunos a praticar atividade física de lazer 

(ver gráfico 2). Podemos observar que apenas uma minoria dos alunos não 

pratica qualquer atividade desportiva de lazer, e esses números dão-nos uma 

grande esperança nas gerações futuros e um dos nossos trabalhos como 

Professores é incentivar os nossos alunos a praticarem desporto fora do contexto 

escolar, quer seja federado ou de lazer.  

Por fim, ainda que a maioria dos alunos inquiridos neste estudo que 

praticam desporto em maior número de horas tenham obtido um melhor 

rendimento face aqueles que praticam em menor quantidade ou que não 

praticam, este rendimento não é muito acentuado. De salientar que estes dados 

carecem de uma análise estatística mais profunda e os resultados e sua análise 
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não são generalizáveis, mas podemos retirar algumas ilações para a nossa 

prática profissional e ação ao nível da comunidade escolar.   
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6.8 Conclusões  
 

Este estudo de investigação-ação foi aplicado para averiguar se havia 

uma relação entre a prática de atividade física dos inquiridos e o seu rendimento 

escolar.  

 No final de todo o tratamento dos dados recolhidos e após a análise dos 

resultados pude constatar que a atividade física dos alunos a quem foi aplicado 

o questionário inicial, não tem uma influência negativa no rendimento escolar dos 

alunos, pois os alunos com mais tempo de prática desportiva (federada, lazer e 

escolar) obtiveram melhores classificações que os demais estudantes inquiridos. 

Ainda assim, não se constitui uma diferença significativa, não podendo assim, 

comprovar que o rendimento escolar não é afetado pelas horas de prática 

desportiva.  

 Um dos pontos fracos deste estudo foi o facto de a amostra ser um pouco 

reduzida, visto que apenas foram inquiridos 75 alunos da escola. Assim, não se 

pode afirmar convictamente que os resultados são irrefutáveis. Uma das 

hipóteses de tornar mais forte este estudo poderá ser alargando o número de 

inquiridos e também alargar a investigação a outras escolas da região.  

 Em jeito de conclusão, este estudo forneceu dados bastante 

interessantes, e como afirmei, não podem ser utilizados como comprovados, 

mas podem servir de base para uma investigação futura a ser realizada.  
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7. Conclusões e Perspetivas Futuras  
 

Chegou o momento de encerrar este capítulo da minha formação 

académica. O que vivi este ano torna-se até difícil de transformar em palavras, 

pois foi algo inesquecível e que vou levar para a toda a vida. Posso até afirmar 

que este ano conseguiu, pelo menos, igualar o momento da minha entrada na 

Faculdade. Os momentos que vivi durante este ano foram singulares, 

inesquecíveis e marcantes (não sei que adjetivos utilizar mais para descrever 

este ano). 

Este ano em que realizei o Estágio foram, sem sombra de dúvidas, os 10 

meses mais marcantes em todo o meu percurso académico pois, nestes meses, 

descobri, aprendi, errei, voltei a errar, mas no final sei que termino este período 

repleto de experiências que me fizeram crescer, quer como Homem, quer como 

profissional. O facto de podermos, durante este ano letivo, sair da faculdade e 

aplicar o que absorvemos na nossa formação inicial, saindo da nossa zona de 

conforto, é importantíssimo para nos tornar melhores Professores. Esta 

passagem da teoria para a prática é especial, pois podemos aplicar na prática o 

que aprendemos com os nossos exemplos, que é como vejo os Professores que 

me ajudaram a ver o que é a Educação Física e como ensiná-la, na minha 

formação inicial.  

Este ano não foi nada fácil, pois enquanto estava a realizar o Estágio 

estava a trabalhar no Futebol Clube do Porto como treinador e, por vezes, 

tornou-se difícil conciliar as minhas duas funções. Deste modo, tive de conseguir 

gerir muito bem o meu tempo, de modo a que não subtraísse qualidade e rigor 

ao meu trabalho.  

Durante este ano, sei que cada dia foi uma experiência que levo para a 

minha vida e foi uma aprendizagem. Esta aprendizagem era diária. Ainda me 

lembro de no meu primeiro dia, ao realizar a chamada dos alunos, estar a tremer 

e, no último, a tremer, mas por ter de acabar este ano magnífico. Após este ano, 

sei que todos os planeamentos, todas as reuniões de Núcleo de Estágio, todos 

os eventos da escola em que participei e todas as aulas, me fizeram crescer 
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como profissional e que me deu a bagagem certa para, no futuro, exercer a 

profissão da melhor forma possível.  

Devo ainda salientar que encontrei as pessoas certas para realizar este 

Estágio, o Jorge e o Paulo foram colegas incríveis e, sem dúvida, foram as 

melhores pessoas para concluir esta etapa da nossa formação; e o Professor 

Eduardo, pela excelente pessoa que é, e pela sua vasta experiência no Ensino, 

que nos tentou transmitir ao longo do ano, e que nos deixou errar, pois o erro 

fará sempre parte da aprendizagem. Desde o primeiro minuto que nos 

entendemos de forma perfeita e, a meu ver, grande parte do nosso bom trabalho 

desenvolvido se deveu a esta união e camaradagem.  

Também tenho de deixar uma mensagem para a Escola e, mais 

especificamente, para o grupo de Educação Física, que foram excecionais 

comigo, sempre dispostos a ajudar em qualquer coisa que fosse possível. 

Também ressalvar que a sua ajuda nos torneios, principalmente, no torneio Gira-

Vólei, que nós estagiários organizamos. Sem eles não tinha sido possível 

organizar um excelente torneio. Além do grupo de Educação Física, todos os 

funcionários da escola nos receberam de uma forma inesquecível.   

 Em relação às minhas perspetivas para o futuro, apesar do estado atual 

do Ensino e da Educação para os professores jovens, vou tentar lutar para 

arranjar uma vaga numa escola ou num colégio, pois o que mais gosto é de 

ensinar. Ser Professor! Esta profissão fascina-me desde o quinto ano de 

escolaridade, por isso, vou fazer de tudo para dar continuidade a este ano 

especial. Numa primeira fase, espero arranjar uma escola para lecionar nas 

Escolas Primárias as Atividades Extracurriculares, que é onde os Professores 

mais novos e com menos horas de trabalho conseguem ter postos de trabalho. 

Apesar de serem poucas horas semanais, são horas em que vou ganhar 

experiência e horas em que vou fazer o que mais gosto. Paralelamente, vou 

continuar a exercer a minha função como treinador, pois além da paixão por ser 

Professor, a parte do treino e da competição também me fascina. Nos meus 

planos está a minha ida para a Escócia para fazer o curso de nível III de Futebol, 

onde este curso é muito prestigiado. E ao ter este nível, a probabilidade de se 
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abrirem portas e novas oportunidades no Futebol serão maiores, pois é algo que 

também ambiciono.   

Resumindo, este ano vai ficar marcado para sempre na minha memória, 

como sendo um ano marcante a nível pessoal e profissional. A partir deste 

momento, sei que entro numa nova fase da minha vida e espero vir a ser bem-

sucedido.  
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Anexo I: Plano de Aula Voleibol 
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Anexo II: Unidade Didática Badminton 
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Anexo III: Grelha Avaliação UD - Ginástica (1) 
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Anexo IV: Grelha Avaliação UD - Ginástica (2) 
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Anexo V: Grelha Avaliação UD - Ginástica (3)  
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Anexo VI: Grelha Avaliação Final (1) 
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Anexo VII: Grelha Avaliação Final (2) 
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Anexo VIII: Questionário Estudo (Parte 1) 
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Anexo IX: Questionário Estudo (Parte 2) 



 
 

XXXIV 
 

 

Anexo X: Teste Escrito entregue aos alunos 


