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Resumo 
  
 O documento que se segue relata as experiências vividas por mim, na 

qualidade de estagiário, ao longo do meu estágio profissional. 

 No decorrer presente relatório irei abordar os aspetos que me motivaram 

até chegar a esta fase da minha formação, assim como todas as expectativas 

trazidas para esta experiência. Posteriormente irei também desabafar sobre 

todas as frustrações sentidas e adversidades enfrentadas.  

 Tenho certo de que vou reviver todos os meus pensamentos relativos à 

minha prática pedagógica, erros cometidos, indecisões e reflexões. Vou ainda 

fazer um balanço de tudo o que esta experiência me trouxe e contribuiu para o 

meu desenvolvimento profissional e pessoal. 

 Finalmente vou relatar as conclusões obtidas no âmbito do tema do meu 

estudo “Visão do aluno relativamente à importância que a educação física 

poderá ter no seu futuro”. 
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Abstract 

 
The following document portrays the experience that I lived as an intern all 

along my internship.  

During this report I’m going to aproach the aspects by wich I was motivated 

until I came to this place, as the expectations that I brought to this experience. 

Furthermore I’ll also talk about my personal frustrations and the bad times that I 

exprienced during this time.  

I’m sure that I’m going to revive all of my thoughts related to the 

pedagogical pratice, the mistakes that I made, the indecisions and refletions. I’m 

also going to do a balance with all that this experience teached me and the things 

that contributed for my personal and professional developement.  

At last, but not least, I’ll talk about the conclusions obtained with the study 

that I made, named: “Student’s opinion about the importance that physical 

education may have in their future.” 
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1- INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório de estágio foi realizado no âmbito da conclusão do 

processo de Estágio Profissional (EP) inserido no segundo ano do segundo 

ciclo de estudos referente à obtenção do grau de mestre em Ensino da 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário pela Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). 

 

Numa primeira fase vou dar a conhecer um pouco de mim e das razões 

que me motivaram a chegar até aqui, assim como todas as expectativas 

trazidas para o EP. De seguida, contextualizar onde decorreu, 

nomeadamente a Escola EB 2/3 António Ferreira Gomes, e a Escola 

Secundária de Ermesinde (ESE) e, também, todas as pessoas que estiveram 

envolvidas nesta etapa. 

 

O passo seguinte será descrever todo o meu processo de crescimento ao 

longo do estágio. Esta será a parte fundamental do meu relatório, onde irei 

expor todos os pensamentos, frustrações e decisões tomadas ao longo de 

toda a prática profissional. 

 

Numa terceira fase irei abordar o meu trabalho de investigação, onde 

procurei perceber qual a importância que a educação física tem na ótica dos 

alunos. 

 

 Por fim apresento uma reflexão sobre toda esta caminhada, bem como o 

impacto que ela teve em mim enquanto pessoa e profissional. 
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2- PERCURSO 
2.1- Quem sou eu e o que me guiou até aqui? 

 
O meu nome é Ricardo José Pimentel Anes, sou natural de uma cidade 

do nordeste transmontano e capital distrito do mesmo, Bragança. Tenho vinte e 

quatro anos e sou filho único. O desporto aparece na minha vida por intermédio 

do meu pai. Ele que esteve ligado ao mesmo na sua juventude, tendo sido 

obrigado a afastar-se, precocemente e em definitivo da sua prática, devido a uma 

lesão grave. No entanto, sempre me transmitiu o gosto pelo desporto e, 

principalmente, pelo futebol. 

 Quanto ao meu percurso até este mestrado, com o objetivo de me tornar 

um professor de Educação Física (EF), foi um trilho que se foi traçando desde 

muito cedo. Como já referi, o meu pai é um dos principais responsáveis por este 

meu caminho. Foi praticante federado de futebol na sua juventude, mas foi 

obrigado a abandonar a prática muito cedo devido a uma lesão que ainda hoje o 

impossibilita de praticar a maior parte dos desportos. Tendo eu o meu pai como 

maior exemplo, tentei seguir as suas pisadas e tinha o sonho, como a maioria 

dos miúdos à minha volta, de poder vir a tornar-me jogador de futebol 

profissional. Comecei a minha caminhada no desporto com apenas seis anos de 

idade, onde, no meu ponto de vista, me foram incutidos grande parte dos valores 

que hoje defendo e em que acredito.  

 Foi uma grande escola de vida e que fez com que hoje em dia seja 

completamente natural para mim o trabalho em equipa, o espírito de sacrifício, a 

partilha com os outros e o esforço de ter que trabalhar muito para alcançar os 

nossos objetivos.  Isto fez com que visse o desporto como algo muito sério desde 

miúdo, e que o meu objetivo passasse por uma carreira no desporto, o que me 

levou a passar verões inteiros a treinar sozinho e a não faltar a nenhum treino. 

 Porém, não foi apenas no futebol que se baseou o meu gosto pelo 

desporto, mas principalmente a tentativa de me tornar num professor de EF. Isso 

veio do facto de ter tido sempre ótimos professores de EF que muito me 

motivaram muito para a prática desportiva. Consequentemente participei em 

vários corta-matos e fui 4º classificado no mega sprint a nível distrital, para além 

de participar sempre em tudo que fosse relacionado com desporto. Mas o que 
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me levou a pensar que talvez um dia podia vir a ser professor, foi a docente de 

EF que me acompanhou do 9º ao 12º ano. Ela foi uma das pessoas que mais 

me marcou no mundo do desporto, pedia sempre mais dos alunos e valorizava, 

acima de tudo, a nossa progressão. O que ela fez para que eu sentisse que 

poderia vir a gostar de ensinar os outros foi o facto de incentivar os alunos mais 

capacitados a ajudar aqueles que tinham mais dificuldades. Ao longo das suas 

aulas ajudei muitos dos meus colegas e isso fez-me sentir muito bem e querer 

continuar. Ela foi uma verdadeira inspiração para mim. 

No ano seguinte fui colocado na licenciatura de desporto, no Instituto Politécnico 

de Bragança, e a minha professora acabou por falecer nesse mesmo ano, o que 

me afetou bastante. A partir dessa altura fiquei com a sensação ainda mais 

vincada de que deveria tentar seguir as pisadas dela. 

 Entretanto, depois de 12 anos a praticar futebol federado fui obrigado a 

abandonar a prática devido a lesão, tal como o meu pai, embora ainda consiga 

praticar alguns desportos. 

 Depois de todo este caminho, e passado 4 anos, acabei a licenciatura em 

desporto e candidatei-me para a melhor faculdade do país com a esperança de 

poder tornar-me professor de EF. E cá estou, na tentativa de um dia vir 

conseguir. 

 
 

2.2- A ânsia por começar, expectativas 
 

Após o primeiro ano do curso de mestrado, cheio de sacrifício, com muitas 

vitórias, mas também algumas derrotas, em que a vontade e a força 

prevaleceram e me ajudaram a seguir o meu caminho. No entanto, outra batalha 

fulcral se afigurava, o objetivo de ‘ganhar esta guerra’ que é a minha formação - 

o estágio profissional. 

O tão falado estágio, tantas vezes abordado ao longo do último ano, mas 

sempre interpretado como algo longínquo, algo que demoraria muito até lá 

chegarmos e que iria ser um desafio enorme. O derradeiro teste que tiraria as 

conclusões sobre a minha preparação e que ao mesmo tempo me iria preparar 

para a vida real. 
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Tal como mencionei, o estágio parecia algo distante, mas o tempo urge e 

finalmente tinha chegado a hora. Encontrava-me agora numa escola 

completamente desconhecida, com mais dois colegas que eram as únicas 

pessoas familiares, sendo tudo estranho ao meu redor. O que outrora era o tão 

longínquo estágio, sem dar por nada, passou a ser algo bem presente que tantos 

pensamentos provocava, tantas inseguranças, incertezas, noites sem dormir, 

mas algo que também me tornou mais ambicioso e me obrigou a sonhar mais 

alto. 

Era um momento de um novo começo. Sentia um misto de sensações. O 

medo muito presente, mas também a euforia e a ânsia que não permitiram que 

esse medo me tolhesse e me fizeram avançar. Finalmente o teste tinha 

começado. 

Ao longo do estágio esperava conseguir vencer a maior de todas as 

batalhas - aquela em que combatemos no nosso interior. Sabia que ia ser posto 

à prova, mas lograva alcançar os meus objetivos, superá-los e ainda, conhecer-

me melhor. Esperava também conseguir aumentar a minha bagagem e o 

conhecimento sobre as matérias transmitidas no ano transato. As horas de 

prática pedagógica, nos primeiros dois semestres do curso de mestrado, foram 

poucas - apesar de as matérias terem sido imensas - de tal forma que não me 

sentia totalmente preparado para o desafio. Este sentimento era generalizado 

entre os meus colegas estagiários. Por fim esperava crescer como pessoa, como 

profissional e adquirir competências que me possibilitassem ser um bom docente 

e, finalmente, aprender a utilizar essas mesmas competências para me tornar 

num professor competente e capaz de fazer a diferença. 
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3- ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

3.1- O Núcleo- Era uma vez uma família 
  

“Amigos são a família que a vida nos permite escolher” 

(William Shakespeare) 

 

Após este ano de estágio, e olhando para trás, vejo o azar que teria tido 

se tivesse feito o estágio sozinho, como único estagiário no núcleo. 

 Aos meus colegas só tenho a agradecer por me terem ajudado tanto a 

crescer e a ser melhor profissional; posso dizer que ganhei amigos para a vida 

toda. 

 Na vida nunca somos totalmente independentes, iremos sempre 

depender de alguém por muito que nos custe a admitir isso. Por esse motivo é 

essencial saber trabalhar em conjunto, e sendo esta uma das muitas valências 

que o desporto nos pode dar, cabe-nos a nós, professores de EF, sermos 

exímios na hora de dar o exemplo. Em algumas situações nem sempre é fácil 

trabalhar em equipa e conviver com mais pessoas que muitas vezes têm formas 

de pensar completamente diferentes das nossas, mas é isto que torna tudo tão 

enriquecedor e saboroso. Temos que ser capazes de nos adaptar e integrar, o 

que no meu caso não foi problema pois já conhecia os meus colegas - por 

sermos da mesma turma no ano transato. Quando tive conhecimento de que 

iríamos partilhar o mesmo local de estágio fiquei muito satisfeito. Apesar de já 

termos partilhado algumas experiências juntos nunca tínhamos trabalhado desta 

forma e neste contexto, e foi aqui que tudo começou a acontecer, naturalmente. 

 Na ESE foram colocados dois NE, o 1 e o 2, sendo o meu o núcleo 2. 

Contudo, a não ser em situações formais, nunca houve distinção entre os dois 

núcleos, eu e os meus colegas sempre olhamos para os núcleos como um só. 

Assim, quando neste relatório falo em NE, refiro-me aos meus colegas de ambos 

os NE, aos PC também de ambos e à orientadora da faculdade. 

 Segundo Batista & Pereira (2014, p.92), “entende-se que o núcleo de 

estágio, constituído pelos estudantes estagiários, professores cooperantes e 
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orientador da faculdade, devem funcionar como comunidades práticas, levando 

os estagiários a gerar novo conhecimento e novas competências”. 

 O núcleo foi importantíssimo em toda esta caminhada, senti que nunca 

estava sozinho e que podia desabafar sobre o que me atormentava e esclarecer 

dúvidas sempre que necessitasse. O núcleo ajudou-me a perceber quais eram 

os erros que estava a cometer, a elucidar-me sempre que não estava a ver as 

coisas da maneira certa e a apoiar-me sempre que me sentia frustrado. Senti-

me obrigado a estudar a procurar informação, pois também não queria sentir que 

estava a ficar em desvantagem. 

 Por conta desta constante troca de ideias, o espírito de entreajuda foi 

sempre elemento dominante, e daí cresceu uma incrível relação onde as lutas e 

os desassossegos de uns passavam a ser de todos, foi graças a tudo isso e a 

eles, que consegui chegar aqui e nunca desistir. 

 

 

 

 

  
 
 

3.2- A Escola 
3.2.1- O acidentado primeiro período  

 

Esta reflexão vai debruçar-se, essencialmente, sobre os acontecimentos 

ocorridos na parte inicial do meu EP na ESE. Em relação aos mesmos, vou 

abordá-los numa parte mais avançada deste texto, quando me referir sobre a 

legitimação da EF no currículo escolar. 

Ao longo do primeiro período do presente ano letivo, eu e os meus colegas 

estagiários fomos confrontados com uma situação que nos iria impedir de 

lecionar as nossas aulas, e assim retardar o início da nossa prática letiva, pela 

qual tanto ansiávamos. Tudo isto se deveu ao atraso nas obras de requalificação 

da escola. Sendo honesto, pelas ilações que tirei, o pavilhão gimnodesportivo 

estava nos últimos patamares de prioridade. Aguardámos várias semanas pela 

conclusão da obra, mas, com o passar do tempo, após vários prazos incumpridos 
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e várias adaptações aos planos anuais, senti que eu e os meus colegas 

estávamos cada vez mais desmotivados. Os nossos professores cooperantes 

perceberam isso e conseguiram, mesmo com a escola em obras, com a 

impossibilidade de dar aulas, e sem atividades para nos atribuir, proporcionar-

nos meios para desenvolvermos o nosso trabalho e, principalmente, motivar-nos 

para não sentirmos a desmotivação a apoderar-se de nós. 

Foi então que reunimos com dois professores de EF, da escola EB 2/3 

António Ferreira Gomes, escola que pertence ao agrupamento de escolas de 

Ermesinde, e que tiveram a amabilidade de nos deixar acompanhar as suas 

aulas. Só tenho a agradecer tanto aos professores que nos receberam como aos 

nossos professores cooperantes por nos terem proporcionado esta experiência. 

Pese embora não fosse a nossa turma residente, permitiu-me crescer enquanto 

professor e observar como os mais experientes trabalhavam. 

Apesar dos primeiros tempos complicados, tudo parecia estar 

encaminhado. Estava adstrito a uma escola e já me sentia parte de um grupo de 

professores. Mas no meu íntimo vivia um misto de sentimentos; sentia-me 

enquadrado, contudo achava que não estava a desenvolver as minhas 

capacidades como gostaria. Sabia que todos os meus colegas de mestrado já 

estavam a dar aulas, falavam como já parecendo muito habituados às rotinas de 

planeamentos e de lecionação, e eu cada vez me sentia menos capaz de 

lecionar uma aula sozinho e de planear. Este sentimento de frustração começou 

a crescer em mim e nos meus colegas estagiários do núcleo. Mal sabíamos que 

à frustração que sentíamos se iria juntar a revolta. Tudo aconteceu, numa 

reunião do departamento de EF. Quando todos os professores estavam a 

debater assuntos relativos à disciplina de EF, e ao facto de ainda não termos 

pavilhão para lecionar as aulas, foi referido que a maior parte das sugestões 

dadas pelos professores para a obra do pavilhão tinham sido ignoradas. Foi 

ainda dito que muito do material antigo iria permanecer, mesmo aquele que 

estava avariado há anos, e que já tinha sido pedido inúmeras vezes à direção 

do agrupamento para proceder à substituição ou ao arranjo desse mesmo 

material. Começamos a perceber que a direção da nossa escola não estava 
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assim tão interessada na nossa disciplina, ou mesmo que estivesse interessada 

não nos dava grande importância comparativamente com outras.   

Já estávamos frustrados e começamos a sentirmo-nos também 

revoltados. Este último sentimento acabou por aumentar quando percebemos 

que os professores de outras disciplinas estavam a interpretar mal o que estava 

de facto a acontecer. Deparamo-nos com comentários desagradáveis como: os 

professores de EF “não estão a fazer nada” e deviam tomar conta dos alunos 

nos espaços exteriores da escola. Sentimo-nos todos revoltadíssimos com o que 

estava a acontecer, e ainda mais por percebermos a ideia que professores de 

outras disciplinas tinham relativamente à EF. Pessoalmente, o que mais me 

impressionou, foi a ignorância que esses professores revelaram relativamente 

àquilo que a educação física oferece à escola e à formação dos alunos.  

Todo este turbilhão obrigou-me a refletir sobre a legitimação da EF no 

currículo escolar e no que todas as pessoas deveriam saber acerca desta 

disciplina. 

Em primeiro lugar, começar por dizer que a EF é a única disciplina 

presente no currículo escolar capaz de educar através do corpo, ou seja, a EF 

educa o aluno para que este conheça o seu corpo, o domine, o aceite e que 

aprenda a gostar dele. Esta ideia é importantíssima pois, para nos sentirmos 

bem no meio que nos envolve, temos, acima de tudo, que nos sentir bem 

connosco próprios. Matos (2000), fala que a EF abarca 3 categorias 

fundamentais do desenvolvimento humano, que são, o corpo, o movimento e o 

jogo. E qual a importância destas três categorias? O corpo assenta no que 

expliquei anteriormente, de o conhecermos e o dominarmos, o movimento tem a 

ver com tudo o que estamos envolvidos no dia-a-dia, pois é uma forma de 

relação expressão e comunicação, e, jogo tem a ver com o lúdico e com o 

enormíssimo leque de valores que o desporto tem a possibilidade de transmitir. 

É nestes valores que eu pretendo alicerçar o meu discurso. Na minha 

perspetiva, uma das maiores valências da EF é o facto de conseguirmos 

transmitir tantos valores através dela, e a maior parte das pessoas não consegue 

percebê-lo. A EF, além de todos os ensinamentos que pode transmitir, acima de 

tudo ensina a viver, ensina valores, como o empenhamento, a superação, a 
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aceitação, a partilha, e se formos analisar a maior parte das disciplinas do 

currículo na escola poucas têm a mesmas valências que a nossa. 

É notório que as escolas se desleixam no que concerne com a EF. O que 

parece importar é ter alunos sentados numa secretária onde aprendem a 

trabalhar sozinhos e para si, sem perceber que futuramente poderão ter que 

trabalhar em conjunto com outras pessoas e terão que se relacionar com elas, 

para remarem juntas e terem um objetivo comum. Na “minha” escola pareceu-

me ser evidente esse desleixo - ou talvez apenas seguissem ordens de 

hierárquicas superiores, do ministério. A professora Paula Batista, numa 

publicação na plataforma barómetro social de 2012, aborda este tema falando 

que “o Sr. Ministro pretende formar cidadãos que não sabem lidar com o seu 

próprio corpo, que não desenvolveram noções de superação, de partilha, de 

trabalho em equipa, de cooperação.” Este desabafo da professora veio aquando 

da diminuição da carga horária da disciplina, e perante toda a situação por que 

passei ao longo do último período, vejo-me obrigado a concordar com a 

afirmação anterior. 

 
 

3.2.2- A importância atribuída à educação física 
  

Ao longo da formação inicial de professor de EF alertaram-me várias 

vezes para o facto de, no geral, a comunidade escolar e envolvente desvalorizar 

a importância da disciplina e não lhe reconhecer o devido valor.  

Tendo, na ótica de discente, consciência prévia desta realidade, desejei 

encontrar, agora como docente, uma nova forma de encarar a Educação Física 

nas escolas. 

O cenário com que me deparei, nas primeiras reuniões de departamento, 

rapidamente me esclareceu: o material danificado encontrava-se numa espera 

interminável para ser arranjado; havia falta de material; não foram pensadas 

soluções alternativas para o facto de o pavilhão estar em obras e terem de 

suspender, por tempo indefinido, as aulas de EF; o pavilhão tinha apenas espaço 

para três turmas e tinha cinco a ter aula em simultâneo; o facto de o pavimento 
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exterior estar danificado e com falta de condições mínimas para a prática 

desportiva.  

Além deste primeiro contacto, ao longo do meu percurso pela escola 

cooperante, fui consolidando a minha opinião relativamente ao grau de 

relevância atribuída à EF. O facto de não ter sido possível lecionar aulas no 

primeiro período devido aos sucessivos atrasos nas obras do pavilhão, permitiu 

que percebesse mais prontamente a (falta de) importância atribuída à disciplina. 

Perante a factualidade descrita, foram inúmeras as vezes que se solicitaram 

esclarecimentos relativamente ao tempo que as instalações estariam 

indisponíveis, não se conseguindo obter uma resposta concreta.  

O departamento de EF, como forma de aproveitar o tempo perdido, 

decidiu que seria uma altura chave para a reparação de diversos equipamentos 

fundamentais para as aulas, nomeadamente os aparelhos de ginástica que já 

estavam algo degradados há vários anos. Contudo, as respostas tardavam em 

aparecer e foram sendo submetidos vários pedidos e o processo não avançava.  

Nesse momento comecei a reforçar a minha ideia de que a EF não seria vista 

como uma disciplina com a mesma importância que era atribuída a outras.  

Durante este tempo, de congelamento de atividades da disciplina, foram 

ocorrendo alguns episódios que me deram a perceber que a desvalorização da 

EF existia também no seio do corpo docente. Inúmeras vezes questionavam o 

facto de os professores de EF não estarem a dar aulas, dando ainda ideias sobre 

o que estes deveriam estar a fazer, como supervisionar os alunos no recreio e 

ajudar os funcionários nas suas tarefas. 

 Perante esta realidade comecei a formar a minha convicção acerca da 

posição   maioritária na escola relativamente á EF e que estava fortemente 

enraizada no corpo docente. Neste episodio em específico, não se tratou apenas 

de uma desvalorização da EF nem dos docentes da disciplina, mas também do 

trabalho dos profissionais não docentes que é importantíssimo na educação dos 

alunos. 

Findadas as obras e iniciado o segundo período, tudo parecia indicar que 

os acontecimentos do período transato tinham sido apenas episódios infelizes. 

Contudo, foram ocorrendo, até ao final do ano, situações que me permitiram 
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confirmar que naquele contexto parecia de que poucas vezes atribuíram à EF o 

seu devido valor. Exemplo fulcral disso foi a distribuição dos horários e das 

turmas, tendo sido colocadas cinco turmas em simultâneo, em que duas delas 

estariam adstritas ao espaço exterior. Problema não haveria, até aqui, se o clima 

fosse sempre o ideal e não se desse o caso de o piso do espaço exterior estar 

num estado lastimável. Não estavam reunidas as condições de segurança para 

a lecionação de uma aula por se encontrar repleto de detritos provenientes das 

obras e com o pavimento degradado. Perante isto foi requerido que se 

procedesse à limpeza do espaço, o que iria melhorar consideravelmente as 

condições de aula. Essa limpeza foi realizada apenas perto do final do ano letivo 

uma vez que o núcleo de professores estagiários organizou o torneio gira-vólei, 

que se concretizou nessa altura, e houve uma grande pressão por parte destes 

para que se procedesse à referida limpeza. 

Outro dos aspetos menos positivos da minha experiência esteve ligado a 

atitudes do restante corpo docente. Além das aulas perdidas com o atraso das 

obras, o facto de os professores de outras disciplinas alterarem palestras e 

seminários para que não coincidissem com as suas aulas, tendo sido a EF a sair 

prejudicada por terem alterado para o horário desta os referidos seminários e 

palestras. Isto ocorreu por desvalorizarem a sua importância quando comparada 

com as outras. Foi frustrante e revoltante ver esta atitude sistemática por parte 

de alguns professores. 

Na minha opinião este clima de desvalorização da EF ainda está muito 

vincado, há tendência a atribuir mais importância às disciplinas sujeitas a exame, 

tendo apenas essas como fundamentais. “O tempo programa atribuído à 

Educação Física ou é insuficiente ou foi reduzido com o objetivo de atribuir mais 

tempo a outras áreas de aprendizagem supostamente consideradas essenciais 

ou mais importantes para a formação dos alunos, atendendo aos desafios que 

têm que enfrentar num mundo em mudança acelerada (...) Trata-se de uma visão 

inadequada do processo de desenvolvimento e formação dos alunos, partilhada 

por muitos políticos, diretores de escolas, professores e pais, assente na ideia 

de que proporcionar mais tempo a uma determinada área de aprendizagem 

resultará de imediato em mais sucesso escolar. Semelhante perspetiva originou 
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a defesa de uma política de gestão educativa dirigida para o aumento do tempo 

no horário escolar de disciplinas que segundo alguns deverão constituir o 

currículo fundamental, retirando tempo às que consideram periféricas e não 

vocacionais como são os casos da Educação Física, Música e Artes” (Costa 

2010). 

Na minha opinião continuamos a lutar contra uma crise de legitimação que 

se foi alastrando ao longo dos anos, não apenas por culpa de terceiros, mas 

também por culpa própria, como irei abordar mais à frente neste relatório. 

 

3.3- A Educação Física 
 

3.3.1- Legitimação 
  

A legitimação da EF é um assunto em permanente debate, existindo 

inúmeros estudos e opiniões. Todos nós que trabalhamos na área, e somos 

apaixonados por ela, não ignoramos quando a menosprezam.  

Ao longo destes dois anos de mestrado, e depois de algumas vivências, 

reparei que há inúmeros argumentos que são utilizados para desvalorizar a EF, 

contudo também sei a quantidade infinita de valências que a valorizam. Mas 

após ter contacto com opiniões de diferentes autores comecei a questionar se 

esta constante desvalorização não terá começado também por culpa própria, por 

profissionais que não valorizaram a área a que decidiram entregar-se. 

 Todos sabemos que é transversal a todas as áreas, haver bons e maus 

profissionais, como também haver bons profissionais que com o passar do 

tempo se vão conformando com o facilitismo “aprendido” nas más práticas dos 

menos profissionais. Inconscientemente seguem o caminho dos maus exemplos 

e, na minha perspetiva, foi este ciclo vicioso, aliado a outros fatores que mais à 

frente irei abordar, que foi enfraquecendo a EF ao longo dos anos. Pese embora, 

mesmo enfraquecida não desabou, e isso demonstra a força que temos. A 

solução parece-me óbvia; temos todos de caminhar na mesma direção para nos 

reconhecerem a importância que nos é devida. 

 Segundo Sidentop (1987) citado por Graça (2014) este já previa a 

extinção da EF no ensino secundário, pois demonstrava uma grande 
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incapacidade de tornar palpável o contributo efetivo para a formação dos alunos. 

Vinte anos depois Sara Doolittle (2007) citada por Graça (2014) continuou a 

interrogar-se se a extinção da EF no ensino secundário não seria mesmo 

inevitável, uma vez que os profissionais da área não tinham conseguido arranjar 

maneira de convencer os alunos, os pais, os colegas das outras áreas e os 

órgãos das escolas dos verdadeiros benefícios do seu trabalho. Isto é uma luta 

travada por vários professores de EF ainda hoje em dia, todos queremos que 

sejam reconhecidos os benefícios do nosso trabalho, mas, como já foi 

mencionado, o problema da falta de competência dos profissionais que caem no 

conformismo e na passividade ao longo dos anos, marcou e rotulou bastante a 

nossa disciplina. Esses profissionais pouco comprometidos com a intenção de 

promover, ajudar, orientar e responsabilizar-se pela aprendizagem dos alunos, 

fizeram com que acabasse por se cair numa perspetiva de não-ensino.  

Perspetiva essa que, segundo Crum (1993) citado por Graça (2014), se divide 

em seis passos, que muito sucintamente relatam um ciclo que leva ao desleixo 

e à passividade no ensino. Começa por abordar o fato que, devido às ideologias 

convencionais na disciplina, uma percentagem de professores sustenta 

perspetivas de não ensino acerca do seu trabalho; também refere que devido a 

programas vagos as aulas de EF, que não possuem um caráter de ensino e 

aprendizagem, e que se direcionam apenas para o treino físico ou recreação, 

isto leva a que alunos menos dotados não consigam encontrar boas experiências 

na EF. Isto culmina numa avalanche que leva a que os candidatos a professores 

sejam influenciados com estas ideias e que as aulas possam resultar num recreio 

supervisionado.  

  

 Ao longo do estágio tive a oportunidade de testemunhar inúmeras vezes 

atitudes de professores que eu considero serem as corretas, não obstante 

também tenha assistido ao seu contrário. De ambas retirei ideias e consolidei 

convicções.  

  Isto motivou-me a tentar contrariar práticas que tenho para mim como 

pouco adequadas, tentando sempre manter-me fiel ao que me foi transmitido por 

todos os professores que me têm instruído. 
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 Acredito que muitos candidatos a professores se deixam levar por esta 

maré de facilitismo e não-ensino, e que esta tendência se tem propagado e 

continua a existir. Isto porque o ser humano tende a encontrar o caminho mais 

fácil.  

O facto de os programas serem um pouco vagos, e a hierarquia escolar 

criar bastantes dificuldades à imposição de exigência na disciplina, leva à 

desmotivação do professor, consequentemente traduzida na sua forma de 

ensino. Citando Graça (2014) “Por muita vontade que os professores de 

educação física tenham em implementar programas consequentes de ensino 

aprendizagem pautados pela exigência de rendimento à semelhança das outras 

áreas do currículo, eles têm que se confrontar inevitavelmente com uma tela de 

resistências e obstáculos”.  Todos estes obstáculos levam a que alguns 

professores desistam de remar contra a maré e cheguem ao ponto de “negociar” 

a cooperação dos alunos nas aulas, ainda citando Graça (2014) “... muitos 

professores de educação física tendem a dar prioridade à articulação do sistema 

de gestão da aula com a agenda de socialização dos alunos de forma a ganhar 

e manter a cooperação dos alunos, para que a aula decorra tranquilamente...”  

 

3.3.2- Desporto como ferramenta para educar 

 
Durante todo o meu percurso formativo enquanto mestrando sempre 

aprendi que as valências educativas do desporto iam muito para alem da 

atividade física e do ensino de habilidades motoras.  Percebi que um professor 

nunca pode esquecer as valências de educação cívica e social que o desporto 

possibilita aos alunos. Com isto entendi que eu, enquanto professor de EF, tenho 

uma ferramenta crucial para preparar os meus alunos para a sua vida futura. 

Não apenas fisicamente, incentivando-os à prática desportiva para se manterem 

saudáveis, mas também é possível transmitir-lhes e ensinar-lhes habilidades 

cívicas que os ajude a viver civilizadamente em sociedade. Torna-se imperativo 

ajudá-los na sua preparação para a vida porque o ser humano é um animal 

social, caso contrário seria Deus ou uma besta, como referia Aristóteles.  

 “Mais do que o aperfeiçoamento físico e a adoção de estilos de vida 

saudáveis, o que já não seria pouco, a educação desportiva é um projeto de 
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educação social, cívica, de educação intercultural, alicerçada nos valores da 

fraternidade, da camaradagem, da convivência social, da cooperação do 

respeito e da compreensão mútua, do combate à discriminação em função de 

características como, entre outras, a nacionalidade, a etnia e o género” (Rosado 

e Mesquita, 2015). 

  Um dos principais objetivos que tracei para a minha prática enquanto PE, 

foi a transmissão de valores para os meus alunos, tendo tido várias 

oportunidades para o fazer, nomeadamente com a minha turma residente e 

partilhada. 

 Quando conheci a turma residente percebi que havia dois alunos bastante 

tímidos e pouco interventivos nas aulas, pareciam ter medo de brincar com os 

colegas e restringiam-se apenas à companhia um do outro. O meu primeiro 

objetivo foi tentar fazer com que a turma percebesse que estes alunos se sentiam 

desenquadrados e ignorados. À medida que fui ganhando a confiança de todos 

tentei entender, junto aos restantes alunos da turma, o motivo deste 

distanciamento. Responderam-me que desde sempre esses dois alunos se 

fechavam e apenas conversavam entre eles e ainda que achavam as suas 

conversas um pouco desinteressantes, o que conduziu ao afastamento e 

alienação destes. Após ouvir esta história retorqui e perguntei-lhes se as 

conversas de todos os alunos da turma interessavam de igual modo a toda a 

gente, ao qual eles me responderam que não. Questionei-os se isso era motivo 

para se afastarem e não darem oportunidade de integração para aqueles dois 

alunos. Todos concordaram que não era motivo para tal e que teriam reagido 

mal. 

 Decidi, então, traçar um objetivo para alguns dos alunos em quem 

confiava mais. Tinham de tentar incluir esses dois colegas nas brincadeiras da 

aula e transmitir-lhes confiança na realização das atividades das aulas. Todos 

concordaram e assumiram este compromisso com muita maturidade e 

seriedade. 

 Durante as aulas esforcei-me sempre por dar o exemplo; tentei sempre 

integrá-los em grupos diferentes, exigindo resultados, mas sempre apoiando e 

valorizando os progressos. Ao fim de algum tempo comecei a sentir que estes 
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dois alunos começavam a confiar em mim. Eram sempre os primeiros a chegar 

à aula, muitas vezes só para contar episódios que tinham acontecido 

anteriormente no tempo de recreio. Comecei a ver os colegas a brincarem com 

eles e eles a ripostarem, coisa que nunca tinha acontecido anteriormente. Senti 

um enorme orgulho quando ouvi a DT, na última reunião de conselho de turma, 

dizer que esses dois alunos este ano tinham “desabrochado”, que estavam muito 

mais participativos e interativos e que os colegas os tinham integrado. Contudo, 

o maior orgulho que senti, foi nos meus alunos. Embora não fossem perfeitos, 

tanto a nível de desempenho na aula como de dedicação às tarefas propostas 

na mesma, demonstraram ser seres humanos com um enorme caráter e bem 

formados. 

 Neste parâmetro tentei através da prática da aula de EF chegar à 

transmissão não apenas da matéria, mas também de valores. Não considerei 

em exclusivo a aquisição de habilidades motoras a ensinar, mas foquei-me 

naquilo que é a educação desportiva, tentando assim passar-lhes alguns valores 

que eles futuramente possam aplicar na sua vida quotidiana. O meu objetivo 

principal foi ajudar a formar, da melhor forma que sei, homens e mulheres. 

 “(...) a educação desportiva enfatiza competências de vida tidas como 

fundamentais: o valor do autoconhecimento, do autocontrolo, da autorrealização, 

de valorização do esforço, da perseverança, do autoaperfeiçoamento e da 

harmonia pessoal. 

 A educação desportiva realça, ainda, numa dimensão de transferibilidade, 

o desejo de que esses valores se transfiram para outras esferas da vida pessoal, 

formando não exclusivamente o desportista, mas o Homem.” (Rosado e 

Mesquita, 2015)  

 
 
 

3.4- As Turmas 
 

3.4.1- 12º (A turma desmotivada) 
 
 As turmas foram distribuídas pelos estudantes estagiários numa reunião 

convocada pelo professor cooperante. Após algumas conversações sobre como 
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se iria proceder à distribuição, foi decidido que iríamos realizar um sorteio. As 

turmas disponíveis eram apenas do ensino secundário, duas de 11º ano e uma 

de 12º ano. O sorteio ditou que a turma com quem iria trabalhar era a de 12º 

ano, turma esta composta por 18 alunos, dos quais 10 do sexo feminino e 8 do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos. 

 Após a atribuição da turma confesso que fiquei um pouco apreensivo, pois 

não sabia muito bem como seria lidar com alunos que se encontram tão perto 

da minha faixa etária o que levou que a ansiedade e os medos se tornassem 

avassaladores, pois não sabia se iria conseguir controlar a turma. 

 Uma vez que no primeiro período não houve possibilidade de lecionar 

aulas de EF, não pude ter contato com os alunos durante esse tempo, o que 

talvez tenha aumentado um pouco todo o nervosismo que já sentia. Comecei 

então a questionar-me, dia após dia, se conseguiria ter o controlo da turma e 

cativar os alunos, e ainda se estes iriam adaptar-se a mim. Foi uma fase bastante 

complicada e estava a tornar-se difícil viver com esta inquietação dentro da 

minha cabeça, contudo tentei ir percebendo, através do professor cooperante, 

quais seriam as características da turma e os seus comportamentos. O que pude 

constatar é que era uma turma, na grande maioria, com pouca motivação para a 

participação nas aulas de educação física. Alguns alunos por falta de 

habilidades, outros pura e simplesmente por falta de vontade, mas o professor 

cooperante alertou para o facto de não terem sido seus alunos no ano transato 

e que, portanto, o cenário poderia estar diferente. 

 Ao longo de todo esse tempo de espera, tentei preparar-me o melhor 

possível para reagir aos vários desafios que me poderiam surgir, contudo era 

impossível estar preparado para todos os acontecimentos. Iniciado o 2º período 

surgiu a aula de apresentação, e no primeiro impacto a turma pareceu-me ser 

tranquila a nível de comportamento. Nesse aspeto não me enganei. Após esta 

aula veio a primeira avaliação de diagnóstico e as primeiras aulas, a partir daqui 

é que percebi o quanto teria que trabalhar com a turma, pois ao nível de 

competência nas modalidades que iríamos lecionar a maior parte dos alunos 

estava num patamar bastante baixo. Contudo o pior problema, e o que mais me 

desafiou e me fez duvidar de mim próprio e foi motivo das minhas frustrações 
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inúmeras vezes, foi a falta de motivação da turma para a participação nas aulas. 

Pareceu-me que o fato de a disciplina de EF não ter peso na média final de 

acesso ao ensino superior, fez diminuir o interesse em participar ativamente nas 

aulas. Isto obrigou a que mudasse a minha postura e enfatizasse o envolvimento 

dos alunos na prática. 

 Penso ter feito bastantes progressos com a turma, principalmente ao nível 

de desempenho nas modalidades, e esta melhoria ajudou a que a sua motivação 

aumentasse. Ainda assim, na minha perspetiva havia muito mais para trabalhar 

ao nível da motivação. Nunca nenhum aluno se opôs à realização de qualquer 

tarefa, isso foi um ponto muito positivo, mas notava-se que não estavam a 

realizar as atividades com vontade. Parecia que estavam quase a fazer um favor 

ao professor. Mas nem tudo foram dificuldades, e penso que houve um 

parâmetro em que me destaquei, que foi ao nível do controlo da turma. Parece-

me que este deve ter sido o meu ponto mais forte e ajudou a que, apesar da 

pouca motivação inicial dos alunos, lhes conseguisse passar os conhecimentos 

e que eles aprendessem. Após conseguirmos o controlo da turma, tive o trabalho 

facilitado para motivar os alunos para a aprendizagem.  

 Foi um prazer enorme trabalhar com esta turma e senti-me muito 

realizado ao poder tomar já algumas decisões no processo educativo dos alunos. 

 
 

3.4.2- 6º (Os rebeldes) 
 
 Depois de entregues as turmas aos respetivos estagiários, o professor 

cooperante decidiu atribuir-nos, como turma partilhada, uma turma de 6º ano 

composta por 25 alunos, dos quais 9 rapazes e 16 raparigas com idades 

compreendidas entre os 10 e os 13 anos. Foi decidido pelo PC que iriamos 

lecionar todas as aulas do segundo período em conjunto, o que facilitou bastante 

a adaptação. Esta turma tinha mais alunos que a turma residente e com uma 

faixa etária inferior. O controlo da turma era bastante mais custoso, porem com 

a decisão de darmos as aulas em grupo, essas dificuldades acabaram por se 

diluir, pois sentíamos muito mais apoio quando era necessário intervir. 

 A turma era composta por alunos muito dotados e alguns com bastantes 

dificuldades, o que tornou mais trabalhoso o planeamento, pois havia uma 
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discrepância de habilidades muito grande entre os elementos da turma. Estes 

alunos foram muito desafiadores, mas ao mesmo tempo incríveis para se 

trabalhar uma vez que todos eles demonstravam grande motivação para 

participar nas aulas, queriam realizar todas as atividades, muitas das vezes 

pedindo se podiam continuar após a aula acabar, para alem disto era uma turma 

muito carinhosa o que nos levava a gostar cada vez mais dos alunos. 

 Contudo, não foram só coisas boas, houve dificuldade na gestão da aula, 

pois embora tivéssemos bastante espaço para os alunos trabalharem, estes 

tinham imensa energia e muitos comportamentos de desvio, nomeadamente, 

desatenções, perturbar o normal funcionamento da aula, ou perturbar o 

aproveitamento dos colegas, o que acaba por ser normal na idade deles, mais 

muito trabalhoso para o professor conseguir gerir todos esses comportamentos. 

Também havia um desentendimento entre praticamente todos os elementos da 

turma e uma aluna nova, o que levava a mesma a recusar-se a fazer as aulas. 

Com alguma paciência e várias adaptações, nomeadamente tomar a iniciativa 

de participar com essa aluna nas atividades da aula, na tentativa de dar o 

exemplo aos restantes alunos, conseguimos ir diluindo esse problema ao longo 

das aulas. 

 Pessoalmente o maior desafio com esta turma foi lecionar uma aula de 

duas modalidades completamente diferentes, completamente sozinho em um 

terço do pavilhão. Foi muito complicado gerir a energia da turma, mas no final 

ficou uma ótima sensação de dever cumprido, pois pareceu-me ter cumprido os 

objetivos traçados. 

Para concluir, foi muito bom ter a perspetiva de lecionar aulas a alunos de uma 

faixa etária inferior à que estava habituado e foi muito bom ter conhecido estes 

meninos tão afetuosos e tão simpáticos, que irei levar sempre comigo. 
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4- PRÁTICA PROFISSIONAL 
4.1- Área 1- Organização e gestão do ensino-aprendizagem 
 
 Segundo as normas orientadoras do EP, a organização e gestão do 

ensino e da aprendizagem é a área que engloba a conceção, o planeamento, a 

realização e a avaliação do ensino, esta área normalmente designada como área 

1, tem como objetivo “construir uma estratégia de intervenção, orientada por 

objetivos pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da 

Educação Física e conduza com eficácia pedagógica o processo de educação e 

formação do aluno na aula de Educação Física” (Matos, 2014 p.3) 

 “Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida na 

conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento multilateral 

da personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-social do 

ensino. Deve ter em conta o papel da atividade dos alunos nos eu próprio 

desenvolvimento- atividade “ativa”, consciente, progressivamente autónoma e 

criativa- assim como a dialética de condução pedagógica (professor- ensino) e 

de atividade autónoma (alunos-aprendizagem)” (Bento, 2003). 

 

4.1.1- Conceção 

  
 No processo de organização e gestão do ensino aprendizagem, nenhum 

dos passos é mais importante do que o outro, mas não é por isso que algum 

deles pode ser deixado para trás. A conceção não foge à regra, e ela é tão 

importante pois é quem nos permite estar preparados para gerir o processo de 

ensino aprendizagem da melhor maneira. Para todo o professor que começa um 

novo ano letivo, ou que chega a uma nova escola certamente vai encontrar 

realidades diferentes das que lhe são conhecidas, logo estudar o contexto onde 

irá trabalhar e pesar a sua bagagem de conhecimentos com as características 

do contexto é essencial. 

 O processo da conceção não se aplica exclusivamente ao contexto 

docente, todo o profissional das diferentes áreas pode utilizar a conceção. 
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Quando alguém inicia um novo desafio profissional é necessário que tenha 

conhecimento para desempenhar as funções que lhe são propostas, e caso não 

contenha todo o conhecimento necessário terá que ir em busca de informação 

que melhore os seus conhecimentos. No caso do professor é exatamente igual, 

quando o professor acabado o processo de formação, leva consigo uma 

bagagem de conhecimentos, na sua maioria teóricos, irá necessitar de um 

trabalho extra para adaptar os seus conhecimentos à necessidade da escola em 

que está. Desta maneira o professor deve recorrer aos programas de EF, ao 

projeto educativo da escola e ao projeto curricular de EF para, após a análise 

destes documentos, ter ferramentas para planear em função do contexto onde 

se encontra. 

 Segundo as normas orientadoras do EP, conceção consiste em “Projetar 

a atividade de ensino no quadro de uma conceção pedagógica referenciada às 

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

educativa, à especificidade da Educação Física no currículo do aluno e às 

características dos alunos. Para tal é necessário ter em conta alguns aspetos, 

tais como: 1) Análise dos planos curriculares, nomeadamente as competências 

gerais e transversais expressas; 2) Análise dos programas de Educação Física, 

articulando as diferentes componentes: finalidades, objetivos, conteúdos e 

indicações metodológicas; 3) Utilização dos saberes próprios da Educação 

Física e os saberes transversais em Educação, necessários aos vários níveis de 

planeamento; 4) Considerar os dados da investigação em educação e ensino e 

o contexto cultural e social da escola e dos alunos, de forma a construir decisões 

que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem desejáveis” (Matos, 2014, 

p.3-4). 

 Como o referido, é essencial haver uma análise dos programas de EF 

para proceder a um correto planeamento, contudo este não deve ser visto como 

uma “lei” e deve ser analisado e articulado com outros documentos, 

normalmente internos e mais direcionados para a escola. 

“O programa de ensino numa dada disciplina assume quase um “carater de lei” 

e possui o lugar centrar no conjunto dos documentos para o planeamento e 

preparação direta do ensino pelo professor. Mas não é o único documento de 
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referência para a realização do ensino. É complementado e interpretado por uma 

série de documentos e materiais auxiliares que ajudam o professor a concretizar 

e adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais da escola e 

da classe ou turma” (Bento,2003). 

 Quando cheguei à ESE ia completamente perdido, pois não conhecia a 

escola nem a sua comunidade, foi necessário adquirir esse conhecimento para 

perceber como iria proceder no planeamento. Após algumas reuniões com o PC, 

fiquei com conhecimento das condições da escola e da situação em que nos 

encontrávamos, e que esta não era a mais favorável, pois a escola ainda se 

encontrava em obras e possivelmente não iriamos lecionar qualquer aula 

durante o primeiro período. No entanto não foi tempo perdido, pois aproveitei o 

tempo de espera para perceber o funcionamento da escola e a comunidade em 

que esta se encontrava. Aproximava-se o fim do primeiro período, e após reunião 

com o PC, decidiu-se que iria dar a aula de apresentação antes do presente 

período acabar para poder preparar tudo para o seguinte. Durante a aula 

aproveitei para recolher a informação que me faltava para seguir com o 

planeamento, que era as preferências dos alunos relativamente às matérias a 

lecionar. Para tal utilizei um inquérito, teve como resultados de modalidade 

preferida, o basquetebol, o voleibol e o badminton. 

 Após toda a recolha de dados, passei à análise dos programas de EF para 

o 12º ano em articulação com o projeto curricular da escola, tendo sempre em 

conta a pouca quantidade de aulas que iria ter à minha disposição ao longo dos 

últimos dois períodos. Depois de também ter em conta as preferências dos 

alunos, decidi lecionar 3 modalidades ao longo do 2º período visto que era o 

maior e 2 modalidade no 3º período, contudo, como irei explicar mais a frente, 

apenas foi possível a lecionação de 4 modalidades. 

 

4.1.2- Planeamento 
  

O planeamento é o momento que decorre após a recolha e apreensão da 

informação por parte dos alunos - na fase da conceção – e em que têm de se 

considerar todos os fatores que possam afetar o ensino-aprendizagem dos 
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mesmos. É, por isso, talvez o patamar mais decisivo da organização e gestão 

do ensino-aprendizagem. 

 É nesta altura que o professor tem que traçar objetivos e estratégias e 

perceber se estes estarão enquadrados com as necessidades dos alunos, de 

maneira a proporcionar-lhe as melhores condições de aprendizagem.  

Para que se consigam alcançar resultados teremos sempre de conciliar o 

currículo de EF com a ideologia e os conhecimentos técnicos de cada professor. 

É tão essencial que se cumpram os planos e diretrizes emitidos pelo Ministério 

da Educação como transmitir aos alunos os valores em que acreditamos. É ainda 

essencial, do ponto de vista do professor, ter perceção de que o ensino é um 

organismo dinâmico e como tal, evoluí e modifica-se, tendo de estar o docente 

em constante aprendizagem para suprir lacunas que naturalmente venham a 

surgir.  

É ainda de vital importância que se adapte o planeamento sempre que 

surjam dúvidas ou inseguranças relativamente a alguma matéria, de forma a 

nunca prejudicar a qualidade dos conhecimentos transmitidos aos alunos.  

“A prática da planificação baseia-se, pois, sempre numa profunda análise 

do programa de ensino, numa disciplina e num nível relativamente elevado de 

compreensão teórica dos processos de ensino e aprendizagem em causa”. 

(Bento, 2003) Posto isto é importante realizar um plano viável, que seja possível 

executar tendo em conta as matérias, o local de ensino e os conteúdos. Mas 

deve ainda que ser flexível, para que, perante algum imprevisto, permita realizar 

adaptações às necessidades do momento. 

 Comecei o planeamento logo no 1º período, pois deram-nos uma 

estimativa de quando as aulas iriam iniciar, tendo sido obrigado a criar algo 

flexível dado as alterações sucessivas das datas de conclusão das obras. O meu 

planeamento foi sendo “bombardeado” com contratempos, muito por culpa dos 

sucessivos adiamentos da iniciação da atividade letiva, contudo consegui seguir 

em frente e começar as aulas com apenas algumas alterações. A partir daqui 

houve inúmeros imprevistos devido a greves, palestras, visitas de estudo, provas 

de aferição e até mesmo devido às condições climatéricas. Quando não temos 

qualquer experiência é normal surgirem dificuldades acrescidas quando as 
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situações se desenrolam de forma diferente da planificação que idealizamos, e 

por vezes tornamo-nos reféns da mesma. 

 “(...) a luta por melhores resultados no ensino requer diariamente do 

professor o confronto com problemas teóricos e práticos” (Bento,2003). 

Pese embora terem existido muitos contratempos e imprevistos, encaro-

os como algo positivo, pois se não tivessem acontecido não teria sido obrigado 

a improvisar e a adaptar-me. Só assim ganhei traquejo na forma de lidar com os 

problemas e consegui começar a perceber na prática que o planeamento é 

apenas um guia que devemos ir adaptando ao contexto ou à situação com que 

nos deparamos. 

 Um dos principais problemas, e que me obrigou a reajustar a planificação, 

foram as inúmeras dificuldades que os alunos demonstraram em certas 

modalidades. Optei por reduzir a dificuldade dos exercícios nas aulas e aumentar 

o número de aulas dedicadas à modalidade, com o objetivo de ir ao encontro do 

ritmo de aprendizagem da turma. Julgo que se pode atribuir, como causa destes 

problemas, alguns erros na AD onde, possivelmente, não avaliei alguns pontos 

cruciais, o que motivou a um resultado inconclusivo e a uma planificação menos 

correta. Logo que percebi onde estava a errar e adaptei, comecei a ver 

resultados positivos nas aulas.  

 

4.1.2.1- Plano Anual 
 
 O plano anual é uma planificação de nível macro, que tem um papel 

fundamental na organização e estruturação de todas as aulas. Com ele 

conseguimos organizar um roteiro de que matérias irão ser dadas e a altura em 

que serão abordadas, ao longo do ano letivo, assim como também nos permite 

fazer a contagem total das aulas disponíveis para a lecionação de cada 

conteúdo. 

 Logo após a divulgação dos horários e do roulement, o PC pediu a todos 

os EA para realizar um esboço do plano anual, pois como não tínhamos uma 

data fixa para começar as aulas, o plano deveria ser flexível. Posto isto decidi 

começar por fazer uma contabilização das aulas que iria ter disponíveis por 

período, seguidamente dividi quais iriam se lecionadas no exterior e no interior, 
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pois como seria necessário um número de aulas considerável por UD, convinha 

que uma das modalidades abordadas tivesse a versatilidade de poder ser 

lecionada tanto no exterior como no pavilhão. 

 Com a ajuda do PC decidi que iria optar pelas modalidades de voleibol, 

basquetebol/futebol, atletismo e badminton, pois pelo menos três das 

modalidades poderiam ser praticadas em qualquer espaço. Com o problema da 

disponibilidade de instalações durante o primeiro período, fui obrigado a escolher 

menos modalidades do que aquelas que poderia abordar se tivesse um ano 

letivo completo. Sendo assim, de maneira a conseguir acompanhar o ritmo de 

aprendizagem dos alunos, decidi que seriam menos modalidades, porem as 

escolhidas teriam mais aulas disponíveis por UD, e caso fosse possível iria tentar 

abordar duas modalidades em simultâneo na mesma UD, no caso seriam futebol 

e basquetebol.  

 Não foi tarefa fácil a realização do planeamento, pois inicialmente foi 

sujeito a várias reconfigurações devido aos atrasos na iniciação das aulas, o que 

levou à perda de algumas aulas. Posteriormente tive que optar por retirar uma 

modalidade que foi badminton pois devido às inúmeras palestras, seminários e 

visitas de estudo que foram programadas para o horário da aula de EF, foi 

impossível lecionar outra modalidade. Finalmente fui obrigado a realizar outra 

alteração, em vez de abordar duas modalidades na mesma UD optei por realizar 

apenas basquetebol, pois após realizar avaliação diagnostica das duas 

modalidades percebi, em conjunto com o PC, que não seria nada benéfico 

abordar em simultâneo, pois os alunos possuíam um nível bastante baixo em 

ambas a modalidades. Posto isto optei por atribuir a basquetebol a totalidade do 

número de aulas. 

 

4.1.2.2- Unidade didática 
  

É na UD que o professor vai planear todo o caminho a percorrer em cada 

modalidade que irá lecionar. Através da UD o professor organiza todo os 

conteúdos que irá abordar e sequencia-os de maneira a traçar o melhor caminho 

e que levará os alunos a atingir os objetivos delineados por si. 
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“O conteúdo e a estrutura do plano de cada unidade são determinados 

pelos objetivos, pelas indicações acerca da matéria e pelas linhas metodológicas 

do programa e do plano anual. O planeamento a este nível procura garantir, 

sobretudo, a sequência logico-especifica e metodológica da matéria, e organizar 

as atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos” (Bento, 2003). 

Já vimos que os objetivos são a base para a realização de uma unidade 

didática, contudo, o professor deve ter a perceção que estes devem ser atingidos 

gradualmente. Cintando Bento (2003), “os objetivos da unidade temática só 

podem ser alcançados gradualmente, requerendo por isso uma planificação bem 

inter-relacionada de todo o seu processo” 

No meu ponto de vista a UD foi, inicialmente, dos planeamentos mais 

complicados de realizar. Era bastante confuso para mim e não sabia como 

encontrar a melhor fórmula ou sequência de conteúdos para os meus alunos, 

assim como o timing certo de abordagem dos mesmos. Fui resolvendo as minhas 

dúvidas com a ajuda do PC que me auxiliou na adaptação dos programas de EF 

ao nível dos alunos, logo após a AD. Com a realização da AD começaram a 

surgir algumas dificuldades pois a diferença de níveis entre os alunos da turma 

era muito grande. Havia alunos com bastantes habilidades e outros com muito 

poucas, a par disto, o nível geral da turma estava muito distante daquele que era 

suposto, segundo os programas nacionais. Na tentativa de respeitar o ritmo de 

aprendizagem dos alunos e adaptar ao seu nível, vi-me obrigado a, por vezes, 

não cumprir conteúdos que inicialmente tinha programado.   

 

“A aula correu bastante bem, desta vez consegui adaptar a dificuldade 

dos exercícios às capacidades dos alunos, para isso dividi a turma por níveis, e 

desta vez correu tudo bem, e senti os alunos mais motivados.” 

                                                 (reflexão aula nº 15, de dia 5 de fevereiro) 
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Contudo, a adaptação a todos nem sempre foi possível uma vez que a 

grande discrepância de níveis dentro da turma não o permitiu. Isto levou-me, em 

algumas situações, a dividir a turma por níveis numa tentativa de possibilitar as 

mesmas oportunidades a todos de igual forma. Também motivou alterações de 

algumas UD, pois em algumas fases percebi que teria planeado um pouca acima 

do nível dos alunos e tal como o PA, as UD também devem ser flexíveis, pois os 

imprevistos acontecem sempre. Tanto porque os alunos não conseguem 

acompanhar, devido a algum erro no planeamento, ou porque perdemos uma 

aula à última da hora e como tal é necessário fazer uma adaptação da UD. 

“Um planeamento adequado de unidades temáticas tem que ser algo mais 

do que a distribuição da matéria pelas diversas aulas, tem que ser a base para 

uma elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino” (Bento, 2003). 

De forma a solucionar os problemas que tinham surgido devido aos erros 

na planificação inicial, tentei reduzir o pormenor da matéria que tinha previsto 

lecionar inicialmente, de maneira a tentar reduzir a quantidade de informação a 

transmitir e facilitar a aprendizagem aos alunos. 

 Tentei assim uma simplificação didática que é um dos meios importantes 

para filtrar e extrair, de uma quantidade de matéria complicada, o que é 

essencial, colocando assim esses pontos essenciais no foco do ensino. 

(Bento,2003) 

A simplificação didática “(…) consiste numa preparação da matéria de 

ensino que conduza a um maior grau de generalização e, deste modo, a uma 

redução de pormenores. Assim pode ser diminuída a «quantidade» de matéria a 

transmitir, mantendo, porém, as linhas essenciais do conteúdo de suporte da 

realização dos objetivos do ensino” (Bento,2003) 

 

4.1.2.3- Plano de aula 
 
 “Uma aula é realmente o verdadeiro ponto de convergência do 

pensamento e da ação do professor. (...) A aula é não somente a unidade 

organizativa essencial, mas sobretudo a unidade pedagógica do processo de 

ensino. E isto porque tanto o conteúdo e a direção do processo de educação e 

formação, como também os princípios básicos, métodos e meios deste 
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processo, devem encontrar na aula e por meio dela a sua correta concretização.” 

(Bento, 2003) 

Sendo o planeamento anual de nível macro e a UD de nível meso, falta 

então o planeamento de nível micro, que é o último antes da passagem da 

planificação para a ação. Este último denomina-se plano de aula e consiste na 

estruturação dos conteúdos a lecionar, das situações de aprendizagem e da 

organização do espaço e tempo da aula, de maneira alcançar o objetivo de aula 

mais facilmente. Cada aula assim como uma UD tem um objetivo específico, 

contudo também pode ter objetivos secundários, o somatório de todos os 

objetivos de cada aula irá guiar o professor para chegar ao objetivo final da UD, 

assim como cada plano de aula irá guiar o professor para alcançar o objetivo 

final de cada aula. 

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

deve decorrer, uma imagem estruturada, naturalmente, por decisões 

fundamentais. Tais são, por exemplo, decisões sobre o objetivo geral e objetivos 

parciais ou intermédios, sobre a escolha e ordenamento de matéria, sobre os 

pontos fulcrais da aula, sobre as principais tarefas didáticas, sobre a direção 

principal da ideias e procedimentos metodológicos” (Bento,2003). 

 No início do ano letivo, o PC propôs a todos os estagiários que 

realizassem uma estrutura para o plano de aula, frisando que não era importante 

ser igual para todos, pois deveria ser feito, à imagem de cada um. O PA é feito 

por nós e para nós, que vamos lecionar a aula, logo deve ser feito de maneira a 

que seja percetível para nós o que idealizamos para aquela aula. A primeira 

prioridade foi criar algo pouco extenso e simples, para isso apenas fiz um 

cabeçalho que continha o número da aula que estava a ser lecionada, a UD que 

estava a ser abordada, assim com a data e o espaço que iria ser utilizado. Dividi 

o plano por parte inicial, normalmente destinada ao aquecimento ou exercícios 

de ativação geral, a parte fundamental, que é a parte mais importante da aula 

dedicada as situações de aprendizagem da UD, e por fim, a parte final, utilizada 

para o retorno à calma ou reflexão das práticas anteriores. 

 Em termos de planeamento, a fase da aula que me custou mais a planear, 

e penso que será comum isso acontecer, foi a parte fundamental, pois é 
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importantíssimo escolher a situação de aprendizagem mais adequada ao 

momento que os alunos se encontram e sequencia-las da maneira mais correta, 

e foi aqui que tive mais dificuldades. 

 O PA foi importantíssimo ao longo do ano, pois permitiu-me uma maior 

tranquilidade na lecionação das aulas, contudo, ao longo do tempo fui perdendo 

a necessidade de estar constantemente a consultá-lo pois comecei a ter mais 

confiança e a conseguir adaptar-me às situações que iam ocorrendo. 

 

4.1.3- Realização 
  
 A etapa da realização do processo de ensino é o culminar de ambas as 

fases anteriores, nomeadamente a conceção e o planeamento. É aqui que tudo 

o que foi planeado anteriormente será posto em prática e também testado ao 

ponto de perceber se teremos sucesso com o plano traçado, ou não. 

 No fundo a realização funciona como o derradeiro teste, onde o professor 

tem a oportunidade de perceber se tudo o que idealizou é o caminho certo para 

a aprendizagem dos alunos mediante o contexto. É nesta fase que aparecem os 

contratempos, os imprevistos e que nos deparamos com a resposta dos alunos 

ao planeamento. 

 É na realização do processo de ensino que somos obrigados a formular 

as alterações necessárias, antes, durante e após a aula, de maneira a ir ao 

encontro das necessidades dos alunos, conseguindo assim perceber se o que 

tínhamos idealizado é válido ou não.  

  

4.1.3.1- 1º Aula 
 
  
 Era a primeira vez que ia estar com a turma em contexto de aula formal. 

A única vez que tinha tido contacto com os alunos tinha sido na apresentação, a 

partir de agora é que ia começar a conhecer cada um deles. Foi complicado, 

inicialmente, pois à exceção de um ou dois alunos mais expansivos, os restantes 

eram muito introvertidos e o meu objetivo era conseguir ganhar a simpatia deles 

para depois poder ter a sua confiança. Achava que tinha tudo o que precisava 
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no plano de aula e sentia que este era o meu porto seguro; estava tão nervoso 

que não me conseguia descolar dele. 

 A primeira aula aconteceu apenas no início do segundo período e não tive 

muito tempo para falar com a turma inicialmente. Tentei abordá-los aos poucos 

durante a aula, à medida que fazia a AD de voleibol e as medições para o 

fitescola. Pareceu-me que conseguiria ganhar tempo útil desta forma, fazendo o 

trabalho que me competia e, em simultâneo, ter algum tempo durante a aula para 

falar com os alunos individualmente. 

 Estava completamente atrapalhado com tudo ao longo da aula. Na AD 

reparei que o exercício que tinha escolhido para os avaliar estava 

completamente desajustado às capacidades dos alunos pois era muito 

complexo. Por este motivo, tive de ajustar um pouco o planeamento e, após isto, 

reparei que iria demorar imenso tempo a avaliar a turma pois ainda só tinha 

decorado o nome de alguns alunos. Tentei não entrar em pânico e prosseguir. 

Aos poucos consegui realizar a AD e posteriormente os testes do fitescola, e no 

final da aula pude ter uma conversa mais próxima com a turma, pois já tínhamos 

quebrado algumas barreiras durante a aula. Foi a primeira vez que tive a 

sensação de ser “atirado aos leões”, mas no final valeu a pena. 

  

4.1.3.2- Comunicação  
 
 
 Para o ser humano é imprescindível saber comunicar, e na profissão de 

professor é uma ferramenta fulcral. 

 Segundo Rosado e Mesquita (2015, pp71), “os processos de 

comunicação envolvem a transferência e a compreensão de significados entre 

pessoas, apresentando a comunicação diversas funções: informação (instrução 

para facilitar as aprendizagens), controlo (ex.: controlo do comportamento dos 

atletas), motivação (ex.: apresentação dos objetivos) e expressão emocional 

(ex.: expressão de satisfação)”. 

 Sempre me achei um bom comunicador, penso ter facilidade em cativar a 

atenção das outras pessoas, e também achava que quando estivesse perante 

os meus alunos só me iria custar enquanto não ganhasse empatia e que, após 

isto, iria facilmente ganhar a atenção deles. Não me foi muito custoso este ponto, 
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contudo, saber comunicar não se baseia apenas em cativar a atenção de quem 

nos ouve, este é apenas o primeiro passo, e a partir daqui é necessário que 

saibamos estruturar o nosso discurso para fazer chegar ao recetor a mensagem 

que pretendemos, que no meu caso eram os alunos. 

 Foi aqui que encontrei uma das minhas maiores dificuldades. A minha 

facilidade em falar com eles era tanta que acabava por falar demasiado, o que 

tornava o meu tempo de instrução demasiado longo, e isto levava os alunos a 

não captar metade daquilo que eu tinha dito. Na hora de dar instrução não 

conseguia simplificar nem focar-me apenas em um ou dois pontos que achava 

necessários. Em vez disso, por vezes, expunha seis componentes críticas num 

exercício, o que levava a que cada um se focasse naquilo que mais lhes 

interessava – estava a sobrecarregá-los com informação. Foi então que após 

alguns avisos do PC e PO percebi que me tinha esquecido de um fator muito 

importante e bastante citado ao longo de todo o meu processo de formação no 

mestrado: a perceção seletiva. Esta diz-nos que não é vantajoso passar 

demasiada informação para os alunos pois eles só irão captar alguns pontos 

daquilo que foi falado. 

 “Os processos de comunicação são, naturalmente, objeto de um amplo 

conjunto de barreiras que devem ser conhecidas e combatidas. Entre essas 

barreiras contam-se, por exemplo, a perceção seletiva (vemos e escutamos 

seletivamente com base nas nossas necessidades, motivos, etc.), a sobrecarga 

de informação (os alunos têm uma capacidade limitada de processar 

informações), a linguagem (as palavras têm significados diferentes para 

diferentes pessoas) e o receio de comunicar (ansiedade dos alunos ou dos 

atletas, por exemplo)” (Rosado e Mesquita, 2015, pp71). 

 Arnold (1985) e Famose (1983) citado por Rosado e Mesquita (2015, 

pp71) mencionam que um dos aspetos que os professores devem ter em 

consideração na otimização da comunicação é o nível de atenção que os alunos 

apresentam, isto é, se o aluno é confrontado com uma tarefa motora é 

estimulado por um vasto conjuntos de estímulos, e esta grande quantidade de 

informação contida nos estímulos é normalmente muito superior à que o aluno 

pode tratar. 
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 Tive um exemplo desta realidade na prática, na UD de basquetebol. Senti 

que não conseguia passar a mensagem aos alunos, pois em exercícios 

analíticos, eles executavam aquilo que eu pretendia, contudo, quando queria 

fazer a transição para o jogo, parecia que esqueciam tudo o que tínhamos 

abordado anteriormente.  

“ (…) Relativamente ao objetivo da aula, foi bastante difícil passar a mensagem 

para os alunos, os mesmos parecem não perceber o objetivo do passe e corte, 

embora tentem realizar os exercícios e conseguindo ter sucesso, na hora do jogo 

parecem esquecer tudo o lecionado anteriormente, terei que reavaliar o meu 

método, tanto na abordagem como na exposição dos conteúdos.” (reflexão de 

aula nº37, de dia 2 de abril) 

 

 

4.1.3.3- Instrução 
 
 Segundo Siedentop (1991) e Silverman (1994), citado por Rosado e 

Mesquita (2015, pp73), “a instrução refere-se a comportamentos de ensino que 

fazem parte do repertório do professor para transmitir informação diretamente 

relacionada com os objetivos e os conteúdos do ensino, sendo, usualmente, 

referida como a “chave” da estruturação e modificação das situações de 

aprendizagem, no sentido de proporcionar a própria aprendizagem”. 

 Como já referido anteriormente neste relatório, uma das minhas maiores 

dificuldades foi a parte da instrução. Isto deveu-se à minha dificuldade em 

organizar o meu discurso com as ideias mais importantes, acabando assim por 

deixar que estas se dissipassem na imensidão de informação que tentava passar 

para os meus alunos. 

“(…) ponto que deverei ter em atenção, é o meu tempo de instrução, tenho a 

noção que falo demasiado e os alunos não entendem o que quero transmitir” 

(reflexão aula nº30 e 31, de dia 14 de março) 

Contudo, após alguma reflexão, percebi que não era apenas este o 

problema. Devido à minha inexperiência, a instrução baseava-se na exposição 

da tarefa, ou seja, após esta exposição não dava seguimento à instrução, umas 

vezes por não saber como intervir, outras, por receio de errar. 
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 Após uma conversa com PC, em que este me alertou que para ser mais 

interventivo durante a execução das atividades, eu retorqui que não me sentia 

muito à vontade, pois tinha receio de dizer algo de errado. Disse-me que tinha 

de perder o medo de intervir pois do estágio era a altura certa para cometer 

erros. A partir deste momento comecei a ser mais interventivo nas aulas, dando 

feedbacks, parando a aula quando necessário e comecei a sentir-me muito 

melhor no espaço da aula e a ver os alunos mais focados nas atividades. No 

fundo, antes da conversa com PC, estava apenas a executar uma fase da 

instrução, pois, esta é muito mais do que a exposição do conteúdo. 

Segundo Siedentop (1991), citado por Rosado e Mesquita (2015, pp74) 

“Nas situações de instrução, a informação é emitida usualmente em referência a 

três momentos: (1) antes da prática, recorrendo-se a preleções, apresentação 

de tarefas, explicações e demonstrações; (2) durante a prática, através da 

emissão de feedbacks; (3) após a prática, pela análise referenciada à prática 

desenvolvida”. Em todos estes momentos existem três etapas básicas para a 

qualidade da informação, que são a fase de instrução propriamente dita, a fase 

de controlo da qualidade dessa informação e a fase de reformulação dessa 

informação (Silverman, 1994). 

Percebi então que, para melhorar a minha instrução, teria que adotar outra 

estratégia e que teria que ser mais organizado e mais preciso naquilo que 

pretendia passar aos alunos, teria que, principalmente, definir prioridades. Foi 

isso que tentei fazer: reduzi as componentes críticas de cada exercício, tentei 

focar-me em um - no máximo dois-pontos fulcrais que queria atingir, por vezes 

designados de palavras-chave. Comecei assim a definir em primeiro lugar os 

objetivos do meu discurso e só após isso passava para a apresentação das 

tarefas.  

Citando Rink (1993) citada por Rosado e Mesquita (2015, pp75) “ no 

decorrer da organização e materialização do processo de instrução, existe 

necessidade de concretizar determinadas funções: a identificação dos objetivos 

a atingir; a planificação das tarefas, consentânea com os objetivos considerados; 

a apresentação eficaz das tarefas, que forneça ao aluno uma ideia clara sobre o 

que deve fazer, alicerçada na motivação necessária para tal; a organização e 
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gestão do envolvimento de aprendizagens concorrentes do incremento da 

motivação dos alunos para a prática das tarefas; a monitorização do 

envolvimento de forma a proporcionar ao aluno ou atleta feedback relacionado 

com a sua performance no cumprimento das tarefas (…)”. 

Após conseguir esquematizar a minha abordagem com a identificação dos 

objetivos, para conseguir aprimorar a minha instrução, tentando ir ao encontro 

de todos os pontos referidos, fui obrigado a adotar algumas técnicas de 

instrução. Nomeadamente: a demonstração, os feedbacks e o uso de palavras-

chave, sobre os quais irei tratar no capítulo seguinte. Estas três estratégias 

ajudaram-me a contornar o meu discurso excessivo na hora da instrução, o que 

levou à melhoria dos alunos na execução das atividades propostas e 

consequente motivação pois conseguiam alcançar o sucesso frequentemente. 

 

4.1.3.4- Demonstração, Feedback e Palavras-chave  
 
 Uma vez que a minha estratégia, na hora da instrução e exposição das 

tarefas de aula, não era a mais adequada, tentei então encontrar estratégias que 

me ajudassem a ultrapassar essas dificuldades. Foi nesse momento que o PC 

sugeriu que deveria demonstrar mais as atividades que propunha na aula, pois 

assim não teria tanta necessidade de recorrer apenas à exposição verbal e os 

alunos acabariam por perceber melhor aquilo que pretendia. 

 A demonstração mostrou-se uma ferramenta crucial nas minhas aulas 

pois conseguia passar a mensagem para os alunos em metade do tempo, e 

conseguia que não se perdesse tanta informação na passagem da instrução 

para a prática. 

 Kwak (2005), citado por Rosado e Mesquita (2015, pp96) “averiguou que 

praticantes que usufruíram de explicações verbais e demonstrações completas 

acompanhadas de palavras-chave, foram mais eficazes na execução de uma 

habilidade, apresentaram melhores características técnicas de execução e 

recordavam-se melhor da informação recebida.” Rink (1994) e Darden (1997), 

citados por Rosado e Mesquita (2015, pp96), afirmam também que “de facto, a 

demonstração, em parceria com a exposição, assume no âmbito das atividades 
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desportivas um papel fundamental, na medida em que possibilita a visualização 

por parte do praticante do(s) movimento(s) a efetuar.” 

 “Na minha ótica a aula foi bem planeada, as progressões foram 

adequadas, contudo tenho que rentabilizar melhor o espaço e ser mais sucinto 

na instrução, embora a opção de exemplificar penso ter resultado muito bem” 

(reflexão aula nº32, de dia 19 de março) 

 Depois de perceber as valências da demonstração, percebi que, mesmo 

assim, ainda havia alguma perda de informação na passagem da instrução para 

a prática. Ou seja, os alunos tentavam executar as tarefas tal como eu tinha 

exemplificado, e na sua perceção estariam a executar exatamente como na 

demonstração, contudo demonstravam bastantes erros e era então necessário 

encontrar uma estratégia para os corrigir. 

 Inicialmente tive bastante dificuldade, pois tentava explicar tudo o que 

estava mal, mais uma vez não definia prioridades e, consequentemente, 

passava-lhes demasiada informação de uma só vez, o que os deixava ainda 

mais confusos.  

 

“Relativamente à aula, penso ter corrido bastante bem, a estratégia que utilizei 

resultou, não perdi muito tempo nas transições, os alunos tiveram sucesso na 

realização da maioria dos exercícios, contudo terei que modificar a minha 

abordagem na explicação dos exercícios, pois tenho que me repetir muitas 

vezes, pois parece que os alunos não captam o que lhes digo” (reflexão aula 

nº24, de dia 26 de fevereiro) 

Foi então que optei pela utilização das palavras-chave. Comecei por 

definir o erro prioritário a tratar e arranjava uma ou duas palavras que ajudassem 

o aluno a lembrá-lo de que estaria a realizar de maneira incorreta. 

 Segundo Landin (1994), citado por Rosado e Mesquita (2015, pp99), 

“Palavras-chave são conceitos que incluem, a maior parte das vezes, apenas 

uma ou duas palavras, com a finalidade de focar a atenção sobre aspetos críticos 

da tarefa”. 

 Através das palavras-chave consegui evitar algumas paragens na aula e 

ser mais assertivo relativamente aos objetivos das atividades que propunha nas 
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aulas. Contudo, houve alguns episódios em que acabei por exagerar no número 

de palavras-chave e acabei por não obter resultado algum, ou melhor, obtive o 

resultado que tinha antes de as utilizar, que foi alunos mais confusos e sem 

perceção do objetivo da tarefa. 

 “(…) a utilização de um número exagerado de palavras-chave pode afetar 

o ritmo natural de execução, prejudicando a performance.” (Wiese, Bjornstal & 

Weiss, 1992) citado por Rosado e Mesquita (2015, pp99). As palavras-chave 

demonstraram ser uma ferramenta importantíssima para a lecionação, e 

principalmente na fase inicial de aprendizagem das habilidades, onde ajuda o 

aluno a relembrar a forma correta de realizar cada habilidade. Segundo 

Glencross (1992, pp100) “De uma forma geral, a aplicação de palavras-chave 

na fase inicial de aprendizagem das habilidades mostra-se particularmente 

pertinente, na medida em que o praticante necessita de reconhecer e elaborar 

um conhecimento declarativo (centrado no esclarecimento do que fazer) para, 

com base nele, construir um conhecimento processual. Assim, através das 

palavras-chave é proporcionado ao praticante o acesso a uma informação 

filtrada, ou seja, dirigida para o essencial.” 

 A ferramenta mais utilizada por mim, e que está relacionada com as 

palavras-chave, foram os feedbacks pedagógicos, na minha ótica, a utilização 

das palavras-chave, funcionam como um meio de simplificar o conteúdo 

informativo na hora da execução da atividade. Contudo o feedback pedagógico, 

vai muito para alem disso, segundo Fishman e Tobey (1978) citado por Rosado 

e Mesquita (2015, pp82), “o conceito de feedback pedagógico é definido como 

um comportamento do professor de reação à resposta motora de um aluno ou 

atleta, tendo por objetivo modificar essa resposta, no sentido da aquisição ou 

realização de uma habilidade”. A utilização do feedback permitiu-me também 

reduzir o tempo de instrução inicial. Como já tinha utilizado a demonstração com 

as devidas palavras-chave, a partir daqui, utilizava o feedback quando se tornava 

necessário rever o conteúdo, para uma melhor execução da habilidade 

(conhecimento da performance), ou para o aluno perceber melhor qual o objetivo 

concreto da habilidade que estava a realizar (conhecimento do resultado). Um 

exemplo disso foi o seguinte: na UD de voleibol, quando abordámos o remate 
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em suspensão, um feedback pedagógico direcionado ao conhecimento da 

performance foi a elevação do membro superior de batimento com rotação 

externa do cotovelo, enquanto que o feedback de conhecimento do resultado, foi 

colocar a bola em um local do campo em que o adversário não consiga chegar. 

Indo assim ao encontro do que Arnold (1981) citado por Rosado e Mesquita 

(2015, pp82) mencionou, que “tradicionalmente o conteúdo informativo do 

feedback é classificado em duas grandes categorias: conhecimento da 

performance (CP) e conhecimento do resultado (CR). Enquanto que a primeira 

categoria nos remete para informação centrada na execução dos movimentos, 

ou seja, para o processo, a segunda referencia-se à informação relativa ao 

resultado pretendido através da execução da habilidade. 

 Um dos meus principais objetivos ao longo de todo EP, foi melhorar a 

minha fase de instrução, pois desde início que tive vários avisos de que esta era 

minha maior dificuldade. Mesmo utilizando todas estas estratégias demorei 

algum tempo a adaptar-me a esta mecânica de trabalho. As ferramentas só dão 

resultados quando aplicadas em conformidade e, por muitas vezes, não as 

utilizei no momento certo. O PC alertou-me várias vezes para não me focar 

apenas nos feedbacks individuais, aconselhou-me a transmitir feedbacks para a 

turma pois assim conseguiria chegar com a mesma informação mais 

rapidamente a um maior número de alunos. 

 

4.1.3.4- Reflexão 
 
  “Os professores desempenham um importante papel na produção e 

estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma 

situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico e a 

sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a pessoa do 

professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em geral. 

Desta forma têm um papel ativo na educação e não um papel meramente técnico 

que se reduza à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias 

exteriores à sua própria comunidade profissional.” (Alarcão, 1996, pp176) 

 Ao longo de todo o mestrado, a reflexão esteve sempre presente, 

praticamente todos os docentes nos pediam para realizarmos reflexões. E para 
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nós, alunos, foi sempre um sacrifício, achávamos que era apenas para nos dar 

trabalho, e que todos aqueles textos que escrevíamos não serviriam de nada. 

Pessoalmente comecei a ter noção da importância da reflexão no segundo 

semestre do primeiro ano, onde apenas tinha que lecionar aulas aos meus 

colegas de turma e os professores nos pediam uma reflexão sobre o que 

tínhamos achado das nossas aulas. 

 Foi aqui que percebi que toda aquela introspeção sobre as minhas 

práticas me permitia perceber o que tinha feito bem e o que tinha feito menos 

bem, e analisar as causas das situações menos boas e projetar uma solução. A 

reflexão é um elemento chave na aprendizagem e no crescimento não apenas 

do professor, mas de qualquer pessoa. 

 Na minha ótica, a reflexão é uma habilidade que podemos desenvolver, 

com o tempo vamos refletindo automaticamente e esta habilidade deve ser 

utilizada não apenas após a prática, mas sim também durante a prática. Ao longo 

do estágio fui melhorando essa capacidade de refletir durante a prática, em uma 

aula por exemplo tinha escolhido uma atividade direcionada para um objetivo, 

mas os alunos não estavam a conseguir atingi-lo, contudo após alguma reflexão 

enquanto decorria a atividade, conseguia descodificar qual o erro e encontrar 

uma solução. 

 Schön citado por Alarcão (1996) menciona que a atuação dos 

profissionais (não necessariamente professores) distingue-se entre “reflexão na 

ação e sobre a ação como formas de desenvolvimento profissional. No primeiro 

caso os profissionais refletem no decurso da própria ação sem a interromperem, 

embora com brevíssimos instantes de distanciamento. Chamemos-lhe um 

diálogo com a própria situação. No segundo caso reconstroem mentalmente a 

ação, a posteriori, para a analisarem. Em ambas a situações a reflexão cede 

normalmente lugar à reestruturação da ação.” 

 A reflexão foi a “minha melhor amiga” durante todo este período de 

estágio. Ajudou-me a perceber as minhas falhas e encontrar caminhos para as 

suprir, serviu como uma espécie de “confessionário”, onde podia expor à vontade 

o que pensava relativamente às minhas práticas. Demonstrou ser uma 

ferramenta imprescindível para o crescimento, não apenas profissional, mas 
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também pessoal, pois consegui transferir esta habilidade para a minha vida 

social. 

 “A integração da reflexão incita o professor a aprender a partir de 

experiências concretas, situando, criticando e reformulando os problemas da 

prática. Assim o professor examina as experiências passadas para entender e 

mudar as práticas presentes e futuras, alcançando assim uma evolução 

enquanto profissional” (Azevedo, 2017, pp265). 

 

4.1.3.4- Modelos de ensino  
 
 Ao longo do primeiro ano de formação no mestrado foram abordados 

vários modelos de ensino, todos válidos e possíveis de aplicar na prática. Após 

começar o ano de estágio sempre tive algumas dúvidas de qual modelo utilizar 

e qual se enquadraria melhor comigo e com os meus futuros alunos.  Uma vez 

que apenas comecei a lecionação no segundo período, o início foi um pouco 

conturbado, e, neste caso, o tempo não me beneficiou em nada.  

Sempre tive a convicção que não existe um modelo mais adequado do 

que outro, apenas existem modelos que se enquadram melhor do que outros em 

contextos e momentos específicos. 

 Como já tinha referido anteriormente, tive um início de aulas um pouco 

conturbado e apressado pois, devido a todo o tempo perdido, havia a 

necessidade de acelerar. De maneira a não perder muito tempo, e também por 

falta de experiencia, optei por me reger pelo modelo de instrução direta (MID), 

que segundo Graça e Mesquita (2015, pp48) “caracteriza-se por centrar no 

professor a tomada de praticamente todas as decisões acerca do processo de 

ensino-aprendizagem, nomeadamente a prescrição do padrão de envolvimento 

dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Neste domínio o professor realiza o 

controlo administrativo, determinando explicitamente as regras e as rotinas de 

gestão e ação dos alunos e ação dos alunos, de forma a obter máxima eficácia 

nas atividades desenvolvidas pelos alunos.” 

 Este modelo, permitiu-me sentir mais controlo da turma e ganhar alguma 

confiança para avançar pois, ao fim de algumas aulas, consegui evoluir para 

outro modelo pois o MID permitiu-me sentir o controlo da turma e ganhar 
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confiança para avançar. A decisão de avançar para um novo modelo veio 

também alicerçada pelo facto da modalidade a ser abordada assim o exigir.  A 

modalidade a ser lecionada era voleibol, e o modelo em que me sentia mais 

confiante era o modelo de abordagem progressiva ao jogo, pois durante as aulas 

de Didática do voleibol, foi o modelo trabalhado. 

 Este modelo é, na minha opinião, o melhor para a abordagem do voleibol 

pois o ensino desta modalidade difere em alguns pontos dos restantes desportos 

coletivos presentes no currículo de EF. No voleibol só iremos conseguir abordar 

melhor os aspetos táticos se os alunos adquirirem uma base técnica. É 

importante uma abordagem progressiva onde, através da manipulação de alguns 

fatores do jogo, como a altura da rede, o número de jogadores, ou o tamanho do 

campo, conseguimos criar condições para o desenvolvimento da técnica e, com 

a evolução desta, conseguimos progredir em termos táticos ao longo das 4 

etapas de ensino deste modelo que se baseia em formas simplificadas de jogo 

(1x1; 2x2; 3x3; 4x4) até ao 6x6. 

 Segundo Mesquita (2005, pp144) este modelo “enfatiza o 

desenvolvimento de competências para jogar voleibol, sendo o ensino da técnica 

subordinado ao ensino da tática. Os problemas que desafiam a capacidade de 

compreender e atuar no jogo constituem o principal motivo da aprendizagem das 

habilidades técnicas, conferindo-lhes validade ecológica”. 

 Kirk & Macpail (2002) e Maxwell (2003) citados por Graça e Mesquita 

(2015, pp144) afirmam também que “o jogo, desde a sua versão mais simples 

(1x1) até à sua versão mais complexa (6x6), constitui o eixo vertebrador da 

estruturação das atividades decorrendo do seu tratamento didático a 

manipulação de constrangimentos que tornam acessível a prática qualificada. 

Neste sentido, as formas de jogo são modificadas e adaptadas à idade e ao nível 

de experiência, o que significa que é o repertorio motor do praticante e o teor do 

conteúdo de aprendizagem que define a forma de jogo selecionada.” 

 Este modelo foi um dos que mais gostei de utilizar e que penso ter ajudado 

os alunos a fazer bastantes progressos. Digo isto porque, após a AD, percebi 

que teríamos que começar a abordagem pela 1º etapa, ou seja, a versão mais 

simples do jogo (1x1), o que não era esperado em alunos de 12º ano que já 
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deveriam ter pelo menos uma base mais solida. Posto isto, defini como objetivo 

chegar no mínimo à etapa 3, ou seja, ao jogo 3x3, objetivo esse que foi 

alcançado por todos e ultrapassado por alguns. 

 Após a abordagem do voleibol foi hora de introduzir uma nova 

modalidade, e com isto recebi um desafio por parte do PC de tentar fazer uma 

abordagem de duas modalidades de invasão na mesma UD, desafio esse que 

aceitei de imediato. Isto surgiu porque havíamos perdido muitas aulas e era uma 

tentativa de recuperar tempo. As modalidades eram o basquetebol e o futebol,  

 O plano era utilizar o modelo de ensino do jogo para a sua compreensão 

Teaching Games for Understanding (TGfU), uma vez que este modelo tem como 

princípio desenvolver as capacidades de jogo através da compreensão tática do 

mesmo.  

Segundo Graça e Mesquita (2015, pp138) este modelo “adere bem a um 

estilo de ensino de descoberta guiada, em que o praticante é exposto a uma 

situação-problema e é incitado a procurar soluções, verbalizá-las, discuti-las, 

explicá-las, ajudado pelas questões estratégicas do professor. Tem como 

propósito trazer a equação do problema e as respetivas soluções para um nível 

de compreensão consciente e de ação deliberadamente tática no jogo.” 

 Também Turner e Martinek (1999) citados por Graça e Mesquita (2015, 

pp138) mencionam que “o papel do professor consubstancia-se nas seguintes 

funções: (a) o professor estabelece a forma de jogo; (b) o professor observa o 

jogo ou a exercitação; (c) o professor e os alunos investigam o problema tático 

e as potenciais soluções (exercitação referenciada ao jogo); (d) o professor 

observa o jogo; (e) o professor intervêm para melhorar as habilidades  (se 

necessário); (f) o professor observa o jogo e intervém para ensinar.” 

  Ou seja, a UD iria ter as modalidades intercaladas, por exemplo: a 

primeira aula seria de basquete e a seguinte seria de futebol, mas com os 

mesmos objetivos táticos, a única coisa que mudaria seria a bola da mão para o 

pé e vice-versa.  

 Parecia um plano com tudo para correr bem e estava a ser muito 

desafiador planear nesse sentido. Contudo após a AD às duas modalidades em 

conjunto com o PC, decidimos que seria melhor, devido à escassez de aulas, 
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abordar apenas basquetebol, pois de entre as duas modalidades esta era onde 

os alunos apresentavam melhor nível e a diferença de nível de uma habilidade 

para a outra não garantia muita evolução em tão poucas aulas que tínhamos 

disponíveis. 

 Sendo assim optei por lecionar basquetebol com recurso ao mesmo 

modelo por me parecer o mais adequado para tal. Foi-me bastante difícil abordar 

esta modalidade com este modelo, pois é exigido ao professor conter bastante 

conhecimento da modalidade principalmente a nível tático para conseguir 

descodificar as situações de jogo e proporcionar aos alunos a tal descoberta 

guiada característica do TGfU. Na tentativa de ultrapassar estas dificuldades, 

resolvi retroceder nas primeiras aulas ao MID, de maneira a ganhar tempo para 

estudar melhor a modalidade e poder voltar ao TGfU. 

 Com esta estratégia consegui colmatar algumas lacunas que tinha 

relativamente à modalidade, poder passar informação de qualidade aos alunos 

e permitir-lhes uma descoberta guiada uma vez que o TGfU baseia-se neste 

estilo de ensino. 

 Após todos estes acontecimentos, e utilização de vários modelos, vinquei 

ainda mais a minha opinião no sentido de que não há um modelo melhor do que 

outro, mas sim várias soluções para diferentes contextos, e as vezes é 

necessário retroceder um pouco para posteriormente avançarmos em dobro.  

 

4.1.4- Avaliação 
 
 É na fase da avaliação que conseguimos ver o resultado de todo o 

processo de ensino-aprendizagem. Aqui podemos perceber se os objetivos 

traçados foram alcançados e equacionar de que maneira poderíamos ter sido 

mais eficientes. Na minha opinião a importância da avaliação reside no fato de 

nos possibilitar fazer um balanço entre o que executámos e pensámos e 

perceber no que falhámos. 

 Esta Tarefa foi aquela em que inicialmente me senti mais perdido, pois 

tinha muitas dificuldades em perceber o que tinha de observar para poder, 

posteriormente, avaliar. Isto aliado ao facto de não saber praticamente os nomes 

dos alunos. Para avaliar é essencial ter o conhecimento pleno do que estamos 
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a avaliar, ou seja, temos que definir especificamente aquilo em que nos 

queremos focar na observação, caso contrário a avaliação será inconclusiva ou, 

simplesmente, irrelevante. “Saber observar pressupõe captar significados, 

compreender comportamentos e ter a capacidade de ver e avaliar o 

comportamento do aluno com base em padrões motores que se assemelham ou 

se diferenciam” (Sarmento, 2004, p.170) 

 É importantíssimo avaliar bem, e foi neste aspeto em que inicialmente tive 

dificuldade, não sabia bem o que estava a observar e tinha muita dificuldade em 

fazê-lo durante o tempo que tinha previsto inicialmente. 

“Pareceu-me tudo bem planeado, contudo, nem sempre conseguimos 

passar na perfeição a teoria para a prática, o que trouxe a minha falta de 

experiência e destreza a avaliar ao de cima, o que levou a demorar imenso 

tempo a avaliar as componentes técnicas 

Com isto levou a que não conseguisse realizar a avaliação toda em 100 

minutos, terei que tentar realizar uma tabela de avaliação mais sucinta de 

maneira a tornar-me mais rápido na avaliação, pois o tempo de aula que tive era 

mais do que suficiente para avaliar tudo.” (reflexão aula nº 19/20, de dia 14 de 

Fevereiro) 

A avaliação não deve ser interpretada apenas como a atribuição de uma 

classificação, esta deve ser utilizada, principalmente, com vista a melhorar as 

aprendizagens e resultados dos alunos. 

 Neste sentido, tentei sempre promover estes aspetos ao garantir que os 

alunos soubessem sempre desde início de cada UD os critérios de avaliação que 

iriam ser tidos em conta aquando da avaliação sumativa (AS). 

 Citando o Portefólio de medidas de promoção do sucesso educativo 

(Dge,2016) “(…) os critérios de avaliação são, previamente, discutidos e 

analisados com os alunos para que eles saibam o que é esperado que façam e 

aprendam.” 

 Outra estratégia utilizada foi o feedback útil. Esta promoveu e possibilitou 

o diálogo com os alunos ao longo das aulas. Consegui apreender o que estavam 

a realizar em conformidade com o que era pedido e o que era necessário 

melhorar. “Relativamente ao feedback útil e de qualidade é a estratégia que 



 47  
 

apoia o diálogo em sala de aula (professor/aluno e aluno /professor) incentivando 

os alunos a desenvolverem e a mostrarem a sua compreensão em relação ao 

que aprenderam, em que o professor identifica o que ficou bem feito e o que 

ainda necessita de melhorias, dando orientações sobre como fazer essas 

melhorias.” (Dge, 2016) 

 Contudo deixei um importante tipo de avaliação por realizar por realizar, 

isto devido à escassez de aulas disponíveis, nomeadamente a avaliação 

formativa (AF). Estou certo de que esta iria contribuir de uma maneira muito 

positiva no ajuste de algumas UD em que errei na AD. No meu ponto de vista, a 

realização da AF teria evitado alguns problemas que foram surgindo - como já 

mencionei anteriormente ao longo deste relatório - pois iria possibilitar aos 

alunos perceber aquilo que faltava melhorar e permitia-me a mim perceber o que 

deveria ser ajustado para lhes facilitar a aprendizagem. 

 “(…) a avaliação sumativa sintetiza o que o aluno já aprendeu e dá o mote 

para que a avaliação formativa desafie os alunos a olhar para os seus próprios 

erros, a examinar a razão pela qual os cometeram e a pensar como podem 

corrigi-los.” (Dge,2016) 

 As duas estratégias utilizadas permitiram-me também ter a perceção do 

que deveria ser melhorado ou modificado, apesar de ter sido um pouco tardia, 

mas com isto foi-me possível solucionar alguns problemas que foram 

aparecendo. Contudo, a AS teve também um papel importantíssimo na tirada de 

ilações acerca do planeamento da UD, que permitiu a prevenção de alguns erros 

em UD’s planeadas posteriormente. 
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4.2- Área 2- Participação na escola e relações com a comunidade 
 
 

4.2.1- Escola EB 2/3 António Ferreira Gomes 
  
 Durante a minha experiência na escola EB 2/3 António Ferreira Gomes, o 

núcleo de estágio foi convidado a participal em algumas das atividades 

realizadas pelo grupo de educação física. Foi solicitada a nossa ajuda para a 

monitorização do corta-mato que se realizou naquela escola. Esta experiência 

permitiu-me perceber toda a logística que envolve a organização de uma prova 

como esta, desde a definição dos percursos adequados a cada escalão, da 

divisão dos atletas pelos mesmos escalões e a preparação do pós-prova onde 

se realizou um pequeno evento na atribuição de prémios. Ganhei consciência de 

que o trabalho de um professor vai muito além do planeamento e lecionação das 

aulas, e percebi todo o trabalho que envolve o planeamento de um evento desta 

índole. 

 Ainda nesta escola participei numa atividade em que, inicialmente, fiquei 

muito reticente, mas no final me deu um gosto enorme realizar. Tivemos de fazer 

uma apresentação de dança popular que no caso, foi folclore. Esta atividade foi 

realizada na semana da celebração do programa Erasmus na escola e cada país 

iria fazer uma dança popular do seu país de origem. Inicialmente estava bastante 

apreensivo pois não sabia dançar e, sinceramente, não é uma habilidade que 

domine de todo. Contudo, após alguns ensaios ganhei alguma confiança e 

acabei por ficar mais à vontade e dancei rancho, juntamente com os alunos. 

Inesperadamente, acabou por ser umas das atividades que mais gostei de 

realizar ao longo deste ano, e ajudou-me a aprender a ensinar esta modalidade, 

que até aqui nunca tinha sido o meu forte. Além de a experiência ter sido 

bastante gratificante, tive ainda oportunidade de privar e conviver com alunos e 

professores originários da Polónia, país que tem para mim um encanto especial, 

por eu próprio ter realizado no mesmo, o programa Erasmus.  
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4.2.2- Escola Secundária de Ermesinde  
 
 
 A ESE convidou o núcleo de estágio a participar na organização no torneio 

de voleibol de páscoa, tendo-nos adstrito a nós, estagiários, as funções de 

responsáveis pela mesa de jogo e pela organização e inspeção das arbitragens. 

A possibilidade de adquirirmos conhecimento relativamente aos procedimentos 

a tomar na organização de um torneio como este foi importantíssimo para nós.  

Posteriormente fomos desafiados para a organização do gira-volei. 

Desafio que aceitámos prontamente e que encarámos com a máxima dedicação. 

Contudo, o torneio em questão iria ter muito mais carga de trabalho e 

responsabilidade que aquele em que participámos anteriormente, pois a adesão 

iria ser muito maior. Acrescia o facto de termos que eleger as melhores equipas 

para competirem no torneio a nível nacional. 

 Revelou-se um torneio com uma organização muito trabalhosa. Após 

recebermos as inscrições das equipas o professor, normalmente responsável 

pela sua organização, deu-nos conhecimento que tínhamos batido o recorde de 

inscrições da escola, tendo passado as 200. 

 Após a contagem total de equipas e alunos participantes seguimos para 

a divisão das equipas pelos respetivos escalões, onde o fator diferenciador era 

a faixa etária. Posto isto, passámos para a construção dos grupos de equipas 

para construir o calendário de jogos. 

 A partir desta etapa foi necessário contactar a Federação Portuguesa de 

Voleibol (FPV), solicitando a disponibilização de material para montar os campos 

necessários. Recebemos uma resposta muito positiva por parte da FPV, onde 

os representantes com quem contactámos se demonstraram completamente 

disponíveis para nos fornecer o material necessário. Foi ainda necessário 

solicitar a presença dos bombeiros e, por fim, a limpeza do campo exterior da 

escola para reunir as condições de segurança necessárias para a realização do 

torneio. 

 Após estar tudo organizado deparámo-nos com o maior contratempo, um 

com que não podíamos interferir –as condições climatéricas. Como o torneio ia 

ser realizado no exterior estava prevista a montagem de nove campos neste 
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local, em que havia espaço suficiente para tal. No entanto, a chuva não deu 

tréguas e fomos obrigados a deslocalizar os campos para o interior. O problema 

com que nos deparámos foi o facto de o espaço coberto não tinha tanta área de 

jogo como o externo. Assim não seria possível realizar tantos jogos em 

simultâneo como os que inicialmente estavam previstos.  

Apesar de nos termos deparado com um início de torneio bastante 

conturbado – e com algum atraso – foi aqui que a nossa união enquanto núcleo 

de estágio se fez notar. Conseguimos auxiliar-nos uns aos outros em todas as 

tarefas e, após algumas alterações, nomeadamente no tempo de jogos e 

tamanho dos campos, cumprimos com os horários previstos e realizamos o 

torneio sem mais nenhum contratempo de maior. 

 Acabamos o dia completamente assoberbados e exaustos, contudo com 

um sabor incrível a vitória.  
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4.3- Área 3- Visão do aluno relativamente à importância que a 
educação física poderá ter no seu futuro 

 

4.3.1- Introdução 
  

É sabido que a EF tem inúmeras ferramentas que podem ser 

importantíssimas na vida futura dos alunos, nomeadamente a transmissão de 

valores - fundamental para a vida em sociedade – e ainda a prática de atividade 

física que deve ser mantida ao longo de toda a vida. 

 “Mais do que o aperfeiçoamento físico e a adoção de estilos de vida 

saudável, o que já não seria pouco, a educação desportiva é um projeto de 

educação social, cívica, de educação intercultural, alicerçada nos valores da 

fraternidade, da camaradagem, da convivência social, da cooperação, do 

respeito e da compreensão mutua, do combate á discriminação em função de 

características como, entre outras, a nacionalidade, a etnia e o género.” (Graça 

e Mesquita, 2015, pp.11) 

 Ao longo do primeiro período do EP fui percebendo a falta de importância 

que os alunos depositavam na EF, percebendo da parte de alguns uma certa 

desmotivação, e de outros desinteresses, como que se a disciplina não tivesse 

qualquer importância no seu currículo. 

 Considerando esta perceção decidi desenvolver um estudo com o objetivo 

geral de perceber qual a visão dos alunos relativamente à importância que a EF 

poderá ter nas suas vidas, na tentativa de entender se os alunos têm noção das 

valências da disciplina e do que esta pode contribuir para a sua vida futura. 

 Após muita pesquisa sobre algo relacionado com o tema, na tentativa de 

nortear este estudo, apenas consegui obter informações relativamente à 

motivação dos alunos, e o que a pode influenciar. Segundo Sparks et al (2015) 

citado por Fin et al (2018) “as estratégias de ensino usadas podem fazer com 

que os estudantes se sintam mais ou menos motivados para a execução das 

atividades e ocasionar sempre uma mudança de comportamento que ser positiva 

ou negativa diante do objetivo proposto”. 
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 Perceber o que motiva os alunos foi um ponto de partida importante para 

avançar para o objetivo principal deste estudo, pois alunos motivados serão 

alunos mais participativos e mais interessados na disciplina.  Guimarães e 

Boruchovitch (2004), citado por Pizani et al (2015), referem que “um estudante 

motivado apresenta interesse durante o processo de ensino-aprendizagem, 

envolve-se de forma persistente em tarefas desafiadoras.” 

 Como objetivo do estudo era perceber qual a visão dos alunos 

relativamente à importância da EF no seu futuro, o que se tentou indagar foi: 

o que motivava os alunos para prática; 

 quais as modalidades que estes mais gostavam; 

 se eram praticantes de alguma modalidade. 

Isto com o objetivo de posteriormente perceber os valores e experiências 

que a EF transmite e proporciona e quais,, na ótica dos jovens, seriam mais 

importantes para o seu futuro. 

  

4.3.2- Métodos e procedimentos 
  
 O presente estudo contou com a participação de alunos do ensino 

secundário, 32 alunos de turmas de 11º e 12º ano, com idades compreendidas 

entre os 16 e 19 anos, sendo 15 do sexo masculino. O critério de seleção de 

alunos do ensino secundário, justifica-se por estes já terem um maior número de 

vivências na disciplina em estudo e outra maturidade nas suas respostas. 

 Foi aplicado um questionário elaborado adaptado de “Atitudes dos alunos 

face à Disciplina de Educação Física" desenvolvido por Tannehill et al. (1994), 

validado e traduzido para Português por Brandão (2002). Os alunos 

responderam a 8 perguntas sendo 4 com uma escala de 1 a 5 (5 - discorda 

totalmente e 1 - concorda totalmente), e as restantes 4 de escolha múltipla e 

resposta aberta. Nas primeiras 3 questões pretendeu-se perceber na ótica dos 

alunos o que a EF deveria ser, para que contribuía verdadeiramente, a sua 

importância para a formação e se, caso a disciplina fosse opcional, optariam por 

frequentá-la. As restantes 4 questões pretendem entender qual a importância e 

grau de preferência da EF relativamente a outras disciplinas, se os alunos 

viveram episódios bons e menos bons nas aulas, quais os valores mais e menos 
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importantes que a disciplina transmite e quais as finalidades da EF no futuro dos 

alunos. 

 

4.3.3- Apresentação de resultados 
 

A percentagem de alunos inquiridos que era praticante de desporto 

extraescolar era elevadíssima (gráfico 1.), sendo que apenas 2 alunos (6%), não 

praticava qualquer desporto. Isto parece assegurar respostas mais fiáveis pois a 

grande maioria, sendo praticante, é conhecedora das valências do desporto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira pergunta relativa ao que os alunos pensam que a EF deveria 

ser - “Idealmente, penso que a EF deveria …”. considerava 7 afirmações para 

classificar numa escala de 1 a 5. Essas afirmações estão representadas no eixo 

do x no gráfico e são, respetivamente: 1- Melhorar a minha condição física; 2- 

Ensinar-me técnicas de desportos coletivos; 3- Ensinar-me a praticar desportos 

coletivos; 4- Ensinar-me técnicas de desportos individuais; 5- Ensinar-me a 

praticar desportos individuais; 6 - Ensinar-me técnicas de dança; 7- Ensinar-me 

jogos recreativos. 

Como podemos observar pelo gráfico 2. as afirmações com maior 

frequência de resposta foi “concordo totalmente” (CT) nas 3 primeiras 

afirmações. Contudo houve um grande equilíbrio entre as afirmações 4, 5 e 7 

onde os alunos apenas concordaram (C) com as afirmações expostas. Contudo 

a afirmação que suscitou mais discordância foi a 6, referente ao ensino de 

6%

94%

Paticantes de desporto

Não pratica Pratica

Tabela 1 
Número de alunos praticantes de desporto 

Gráfico 1 
Percentagem de alunos praticantes de desporto 
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técnicas de dança, em que 9 C, 8 CT e com valor de 5 nas restantes opções: 

concordo pouco (CP), não concordo (NC) e discordo totalmente (DT) 

 

 

 

 

Na segunda alínea da primeira pergunta, podemos observar a 

concordância das respostas relativamente à questão: “De facto, as minhas aulas 

de EF contribuem para”, cujas afirmações a classificar são exatamente as 

mesmas da alínea anterior. Podemos observar (ver gráfico 3.) que há uma 

grande concordância nas primeiras 5 alíneas, sendo a alínea 6 e 7 motivo de 

maior discordância. Se cruzarmos os resultados das duas alíneas da pergunta 

1, podemos perceber que há uma ligeira variação das respostas CT e C nas 

primeiras 5 afirmações, contudo, não muito reveladoras, assim como não há 

variações de assinalar na discordância, com as afirmações 6 e 7 a serem as que 

os alunos mais discordam. 
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Gráfico 2- " Idealmente, penso que a EF deveria..."
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Tabela 2 

Respostas á pergunta, “Idealmente, penso 

que a EF deveria…” 

 

Legenda 1 

CT- Concordo Totalmente; C- Concordo; CP- 

Concordo Parcialmente; NC- Não Concordo; 

DT- Discordo Totalmente Legenda 2 

1- Melhorar a minha condição física; 2- Ensinar-me técnicas de desporto coletivos; 3- 

Ensinar-me a praticar desportos coletivos; 4- Ensinar-me técnicas de desportos 

individuais; 5- Ensinar-me a praticar desportos individuais; 6 - Ensinar-me técnicas de 

dança; 7- Ensinar-me jogos recreativos. 



 57  
 

 

 

 

 

 

No Gráfico e tabela 4 vemos representadas as respostas referentes à pergunta 

“Qual a importância da EF na sua formação?”. Podemos confirmar pelos dados 

representados no gráfico 4, que a resposta maioritária foi a classificação de 

importante (Imp.) e, de seguida, a muito importante (Mt. Imp), aqui podemos 

verificar que a grande maioria dos alunos concorda que a EF é importante  para 

a sua formação. 
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Tabela 3 

 Resposta á pergunta, “De facto, as minhas 

aulas de EF contribuem para…” 
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Gráfico 4- Qual a importância da EF na 
formaçãoTabela 4 

“Qual a importância da EF na sua 

formação” 

Legenda 1 

CT- Concordo Totalmente; C- Concordo; CP- 

Concordo Parcialmente; NC- Não Concordo; 

DT- Discordo Totalmente 

Legenda 2 

1- Melhorar a minha condição física; 2- Ensinar-me técnicas de desporto coletivos; 3- 

Ensinar-me a praticar desportos coletivos; 4- Ensinar-me técnicas de desportos 

individuais; 5- Ensinar-me a praticar desportos individuais; 6 - Ensinar-me técnicas de 

dança; 7- Ensinar-me jogos recreativos. 

Legenda 

Mt.Imp.- Muito importante; Imp- Importante; A. Imp- 

Algo importante; P. Imp- Pouco importante; S. Imp- 

Sem qualquer importância 
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Relativamente à pergunta 3, na qual era pedido aos alunos que respondessem 

a um possível cenário, em que se caso a disciplina de EF fosse opcional a 

escolheriam para o seu currículo (ver gráfico 5 e tabela 5). 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Verificamos que, mesmo que a disciplina fosse opcional, a grande maioria 

dos alunos optaria por a frequentar, com cerca de 25 alunos (78%) a 

responderem positivamente e apenas 7 (22%) a responderem negativamente. 

De seguida, os resultados apresentados são referentes às duas perguntas 

de resposta aberta. A pergunta 4 do questionário solicitava ao aluno que 

descrevesse algo que lhe tivesse acontecido numa aula de EF que tivesse sido 

do seu agrado, ou que pensava ter impacto positivo no seu futuro (ver gráfico 6 

e tabela 6). Por sua vez, a pergunta 5 pedia ao aluno que mencionasse 

exatamente o contrário. (ver gráfico 7 e tabela 7). 

 

 
 

Tabela 5 

“Escolheria a disciplina de 

EF se esta fosse de caráter 

opcional” 

78%

22%

Gráfico 5- Percentagem de 
alunos que optariam pela EF

SIM NÃO
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O que podemos constatar, após analisar os resultados obtidos em cada 

questão, é que uma grande percentagem de alunos teve experiências positivas 

nas aulas de EF. As respostas mais frequentes referem a aprendizagem da 

cooperação com os colegas e a confiança dada pelos professores. Pese embora 

as experiências negativas referidas serem escassas - apenas 28% dos alunos a 

afirmarem ter tido episódios negativos - as respostas mais frequentes foram 

relacionadas com comentários negativos por parte dos professores. Embora a 

percentagem seja reduzida é extrema importância reter que as experiências 

negativas que os alunos vivenciaram estiveram, na sua maioria, relacionadas 

com comentários negativos dos professores. 

 

Tabela 6 

“Descreva algo que lhe tenha acontecido numa aula 

de EF, que lhe tenha agradado e que pense ter 

impacto positivo para o seu futuro” 
66%

34%

Gráfico 6- Percentagem de 
acontecimentos positivos

Positivas Nehuma

Tabela 7 

“Descreva algo que lhe tenha acontecido 

numa aula de EF, que lhe tenha 

desagradado e que pense ter impacto 

negativo no seu futuro” 

28%

72%

Gráfico 7- Percentagem de 
acontecimentos negativos

Negativas Nenhuma
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 Dando continuidade à análise, passamos para a 6ª questão. Esta foi 

dividida em duas alíneas. A primeira visa comparar o grau de preferência dos 

alunos entre a EF e 5 disciplinas presentes no currículo escolar, nomeadamente, 

1- Matemática, 2- Ciências, 3- Português, 4- História, 5- Línguas Estrangeiras. A 

escala de avaliação relativa a esta preferência é de 1 a 5, onde 5 é Muito maior 

e 1 Muito menor. Os resultados obtidos estão presentes no Gráfico 8 e tabela 8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 No gráfico acima representado, podemos perceber que a maioria dos 

alunos tem uma maior preferência pela EF em detrimento das restantes 

disciplinas. As duas disciplinas em que a preferência foi atribuída como igual, 

foram a de História e a de línguas estrangeiras, tendo havido nestas últimas 

maior indecisão. 

 Na segunda alínea da mesma questão, onde se propôs aos alunos 

responder relativamente às disciplinas anteriormente apresentadas qual seria o 

grau de importância da EF em relação com as mesmas, os resultados ditaram 

que na opinião dos alunos o grau de importância da educação física é o mesmo 

que as disciplinas apresentadas (ver gráfico 9). 

 

 
 

16

12

10

7

9

7 7
8 8

9

7

9 9
10

7

2 4
5

4
5

0 0 0 3 2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Matemática Ciências Português História Linguas
Estrangeiras

Gráfico 8- Grau de perferencia da EF 
relativamente a outras disciplinas
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Tabela 8 

 “Qual o seu grau de preferência da EF 

relativamente às outras disciplinas” 
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 Na questão 7 do questionário o objetivo era tentar perceber, na opinião 

dos alunos, quais as atitudes e valores fomentados nas aulas de educação física. 

e seu grau de importância, sendo considerados os oito seguintes: 1- 

desportivismo e respeito, 2- divertimento, 3- trabalho de equipa ( saber estar 

integrado num grupo, respeitar a liderança, cooperar, partilhar), 4- Competição ( 

contra outros), 5- Competição ( consigo próprio), 6- diminuição do stress, 7- 

gostar da atividade e desejo de ser ativo, 8- participação na aula. Nos gráficos 

10 e 11 e tabelas 10 e 11 estão representados os resultados referentes às 

respostas dos alunos a esta questão. 

 

 

Tabela 9 

 “Qual a importância da EF 

relativamente às seguintes 

disciplinas” 

38%

38%

69%

6%

19%

19%

6%

6%

Gráfico 10 
"Atitudes e valores mais importantes"
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Tabela 10 

 Atitudes e valores mais importantes 

2 1 3 2 34

6

4 2 2

13

15
14 14

15

11

7
8

10 10

2 3 3 4 2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Gráfico 9- Qual a importância da EF 
relativamente a outras disciplinas

Muito Maior

Maior

Igual

Menor

Muito Menor

Legenda 

 1- desportivismo e respeito, 2- divertimento, 3- trabalho de 

equipa (saber estar integrado num grupo, respeitar a 

liderança, cooperar, partilhar), 4- Competição (contra outros), 

5- Competição (consigo próprio), 6- diminuição do stress, 7- 

gostar da atividade e desejo de ser ativo, 8- participação na 

aula 
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As atitudes e valores entendidos pelos alunos como mais importantes 

foram: o trabalho em equipa, o divertimento, o desportivismo e o respeito pelas 

regras e juízes. Por outro lado, o que consideram menos importante é a 

competição com outros e a competição consigo próprios. 

 

 Por último, referente à oitava questão do questionário, foi pedido aos 

alunos que de entre oito afirmações as classificassem numa escala de 1 a 5, 

sendo 1- nada importante e 5 – totalmente importante o grau de importância das 

finalidades da EF no futuro dos mesmos. As 8 afirmações propostas foram: 1- 

Melhorar a aptidão física elevando as capacidades físicas de modo harmonioso; 

2- Promover a aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de 

elevação e manutenção das capacidades físicas; 3- Assegurar a aprendizagem 

de atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnicas, táticas e 

organizativas; 4- Assegurar a aprendizagem de atividades físicas expressivas 

(dança) nas suas dimensões técnicas, de composição e interpretação; 5- 

Assegurar a aprendizagem de atividades de exploração da natureza nas suas 

dimensões técnicas, organizativas e ecológicas; 6- Assegurar a aprendizagem 

6%
19%

22%

56%44%

22%

13%

19%

Gráfico 11 
"Atitudes e valores menos importantes"
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Tabela 11 

 Atitudes e valores menos importantes 

Legenda 

 1- desportivismo e respeito, 2- divertimento, 3- trabalho de 

equipa (saber estar integrado num grupo, respeitar a 

liderança, cooperar, partilhar), 4- Competição (contra outros), 

5- Competição (consigo próprio), 6- diminuição do stress, 7- 

gostar da atividade e desejo de ser ativo, 8- participação na 

aulaz 
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de jogos tradicionais e populares; 7- Promover o gosto pela prática regular das 

atividades físicas e assegurar a compreensão da sua importância como fator de 

saúde; 8- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 

participação nas estruturas sociais num quadro de valores morais e éticos. 

 O gráfico 13 e tabela 12 permitem perceber que as afirmações em que os 

alunos concordam serem mais importantes para o seu futuro são a 7 e 8, 

referentes à prática regular de exercício físico e à formação de hábitos, atitudes 

e conhecimentos relativos à participação nas estruturas sociais num quadro de 

valores morais e éticos. Aparece logo de seguida, considerada também 

totalmente importante, a resposta 1 relacionada com a melhoria da atividade 

física. De realçar que apenas houve duas respostas que foram consideradas 

como menos importantes, embora a percentagem seja mínima é importante 

considerar que as respostas 4 e 6, referentes à aprendizagem de atividades 

físicas expressivas e de jogos tradicionais são as menos importantes. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Tabela 12 

“Classifique o grau de importância das 

finalidades da Educação física no futuro 

dos alunos 
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4.3.4- Conclusões 
  

Através da análise dos resultados, podemos concluir que os alunos não 

estão muito longe de entender aquilo que de melhor a EF lhe pode oferecer. 

Demonstraram ter noção que a EF é muito importante na transmissão de valores 

como o trabalho em equipa e o desportivismo aliado ao cumprimento de regras, 

também de realçar que os alunos acham que a EF é muito importante para a 

promoção do gosto pela prática regular da atividade física e que esta é fulcral 

para a melhoria da aptidão física. (ver gráfico 13). Deixou-me bastante satisfeito 

perceber que, embora a EF seja muitas vezes desvalorizada, os alunos em 

questão demonstrem muito interesse na mesma e que tenham revelado que a 

disciplina já lhes proporcionou muitas boas experiências. Contudo, é importante 
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Gráfico 12- Finalidades mais importantes 

Totalmente Importante

Muito Importa

Igual

Pouco Importante

Nada Importante

Legenda 

 1- Melhorar a aptidão física elevando as capacidades físicas de modo harmonioso; 2- Promover a 

aprendizagem de conhecimentos relativos aos processos de elevação e manutenção das capacidades físicas; 3- 

Assegurar a aprendizagem de atividades físicas desportivas nas suas dimensões técnicas, táticas e 

organizativas; 4- Assegurar a aprendizagem de atividades físicas expressivas (dança) nas suas dimensões 

técnicas, de composição e interpretação; 5- Assegurar a aprendizagem de atividades de exploração da natureza 

nas suas dimensões técnicas, organizativas e ecológicas; 6- Assegurar a aprendizagem de jogos tradicionais e 

populares; 7- Promover o gosto pela prática regular das atividades físicas e assegurar a compreensão da sua 

importância como fator de saúde; 8- Promover a formação de hábitos, atitudes e conhecimentos relativos à 

participação nas estruturas sociais num quadro de valores morais e éticos. 
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realçar, como visto no gráfico 8, embora a percentagem de experiências menos 

boas seja reduzida, houve uma resposta muito recorrente que é importante ter 

em conta. Grande parte dos alunos que afirmaram ter tido experiências 

negativas mencionaram que foi devido a comentários negativos dos professores. 

Posso então afirmar que será importante para nós, professores, medir os 

comentários que nos poderão ocorrer para com os alunos, podendo optar, na 

minha opinião, por um reforço positivo como forma de contrariar estes 

comentários menos bons. 

 Concluindo, percebemos que os alunos veem a EF como algo bastante 

importante para o seu futuro. Porém, terá de ser desenvolvido um trabalho 

diferente nas aulas. Isto no sentido de ser direcionado para uma melhor 

aceitação da competição, com os outros e consigo próprios, pois os alunos vêm 

a competição como um valor pouco importante para o seu futuro (gráfico 12), 

opinião de que eu discordo. 
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5- Conclusão 
 
 
Findado o EP, olho para trás já com alguma saudade, pois parece que tudo 

passou num ápice.  

 Espero que esta experiência seja apenas a primeira página daquilo que 

poderá vir a ser o livro da minha vida profissional. Foi com certeza a mais 

desafiadora da minha vida e da qual irei guardar recordações e ensinamentos 

para toda a vida. 

 Foi incrível poder ter a oportunidade de me sentir professor pela primeira 

vez. Sentir a responsabilidade da tomada de decisões que podem influenciar a 

vida dos alunos foi muito desafiador e assustador. 

 Daqui levo muitas aprendizagens e muitas lições, desde o professor ser o 

principal exemplo para os alunos, e como tal deve comportar-se da melhor 

maneira. 

Até então não tinha muita noção do funcionamento de uma escola, tinha apenas 

a perspetiva de aluno, e após ver como tudo funciona nos “bastidores”, foi algo 

impressionante e que fez pensar que deveria ter valorizado mais o trabalho dos 

meus professores. 

 Relativamente à lecionação, esta experiência foi fundamental, pois 

permitiu-me evoluir e perceber as diferentes alternativas para melhorar a 

aprendizagem dos alunos. Percebi que não há modelos nem abordagem mais 

corretas do que outras, há apenas alturas em que umas se ajustam mais do que 

outras. 

 Como pessoa possibilitou-me um crescimento inigualável, pois fui 

obrigado a assumir responsabilidades, a ser mais ponderado na exposição das 

minhas convicções, e a ter mais frieza quando confrontado com situações 

adversas. Aprendi que errar faz parte do processo de aprendizagem, que não 

posso baixar os braços na primeira adversidade, e que terei que continuar a 

trabalhar para cada vez errar menos. 
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