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Resumo 

O Estágio Profissional, composto pela Prática de Ensino Supervisionada 

e o respetivo Relatório de Estágio decorreu no âmbito do 2º ano do ciclo em 

Ensinos de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundários da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

A PES decorreu na Escola Secundária Augusto Gomes, com um Núcleo 

de Estágio constituído por três estagiários sendo eu, um deles, pela professora 

cooperante, responsável pela turma do 9ºB e pelo orientador, professor da 

faculdade. 

O presente documento encontra-se dividido em cinco áreas, a primeira 

referindo-se ao enquadramento biográfico, a segunda ao enquadramento da 

prática profissional onde se incluem a analise ao sistema educativo português, 

ao processo de Bolonha, a pertinência da Educação Física em Portugal e o ser 

professor. A terceira área refere-se ao enquadramento e contexto do meu 

estágio pedagógico onde se inclui a caracterização do concelho de Matosinhos, 

da ESAG e da turma do 9ºB. A 4ª área trata a realização da prática profissional 

onde transmito algumas das minhas dificuldades e preocupações, descrevo e 

reflito sobre as diversas situações que se atravessaram no meu caminho como 

docente estagiário de Educação Física. Uma dessas situações com que me 

deparei foi com a falta de motivação de alguns alunos. Problemática essa 

resultante da prática que abordei neste relatório final de uma forma mais 

aprofundada, com um estudo. Decorrente desta prática profissional destaco as 

atividades do plano anual de atividades que o grupo de EF desenvolveu. 

Dando especial destaque para o Corta Mato, Jogos de Concelhios e 

StreetSurfing. Por fim a ultima área as conclusões e perspetivas para o meu 

futuro. 
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Abstract 

 

The Internship, composed of Supervised Teaching Practice and its 

Report Stage 2 took place within the first year of the cycle in Teaching Physical 

Education in Primary and Secondary School of Sports, University of Porto. 

The PES held at the School Augusto Gomes, with a Center Stage 

consists of three trainees being myself one of them, by cooperating teacher, 

responsible for the 9 th class B and the advisor, college professor. 

This document is divided into five areas, the first referring to the 

biographical framework, the second to the framework of professional practice 

which include the analysis to the Portuguese education system, the Bologna 

process, the relevance of physical education in Portugal and be a teacher. The 

third area concerns the framework and context of my teaching practice which 

includes the characterization of the municipality of Matosinhos, the ESAG and 

the 9th class B. The 4th area is the achievement of professional practice which 

convey some of my problems and concerns, describe and reflect on the various 

situations that crossed my path as a trainee teacher of Physical Education. One 

of those situations that I encountered was the lack of motivation of some 

students. Problems resulting from this practice that I discussed in a final report 

in more depth, with a study. Resulting from this practice highlight the activities 

of the annual plan of activities that the group of developed EF. Giving special 

emphasis on the Cross-country, and county level StreetSurfing Games. Finally 

the last area of the conclusions and prospects for my future. 
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1 - Introdução 

“Chegar até ao cimo da montanha e 

contemplar o imenso vazio do cume pode ser 

gratificante. Mas nada é superior à árdua caminhada 

desde o baixo terreno e às dificuldades percorridas 

nessa viagem, para superar os percalços da subida.” 

(autor desconhecido) 

 

O presente estágio profissional está inserido no contexto da formação 

inicial de professores de educação física, correspondente à unidade curricular 

Estágio Profissional I e II do mestrado relativo ao 2º ano do Ciclo em ensino de 

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

da Universidade do Porto, sendo este relatório final de estágio a ultima tarefa a 

desenvolver para a conclusão da formação inicial. No entanto isto é apenas a 

formação inicial, pois a formação não acaba aqui, o professor continua a sua 

formação com vista a desenvolver sempre novas estratégias, métodos e meios 

que promovam o sucesso dos alunos, quer a nível cognitivo, motor e/ou moral. 

O EP tem por finalidade a integração do estagiário no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam nos futuros docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. 

O EP envolve a realização de várias tarefas propostas nas 4 áreas de 

desempenho: Área 1 organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

sendo que esta área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino, Área 2 Participação na Escola, que engloba todas as 

atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, com vista à sua 

integração na comunidade escolar, Área 3 Relações com a Comunidade que 

engloba todas as atividades que contribuam para um conhecimento do meio e 



- 2 - 

 

do local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da 

relação educativa e a exploração da ligação escola meio e por fim a Área 4 

Desenvolvimento profissional que inclui as atividades e vivências importantes 

na construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.  

O meu estágio profissional foi realizado na Escola Secundária Augusto 

Gomes, localizada no centro de Matosinhos, sendo o Núcleo de Estágio 

constituído por mim, pelo Fernando Teixeira e pelo Mário Faria alunos da 

FADEUP, por uma professora Cooperante pertencente à ESAG, a professora 

Camila Vasconcelos e por um professor orientador pertencente à FADEUP, o 

professor José Mário Cachada. 

O presente estágio permitiu-me colocar em prática todo o conhecimento 

reunido ao longo da minha formação académica ao assumir todas as tarefas e 

funções inerentes à docência do 9ºB, turma que pertencia à professora 

cooperante Camila Vasconcelos. Em todas as tarefas resultantes da docência 

fui acompanhada de bastante perto pela professora Camila Vasconcelos que 

embora nos (Estagiários FADEUP) atribui-se grande grau de liberdade, estava 

sempre presente e pronta a intervir sempre que necessário, assim como no 

final das aulas a ajudar-nos a refletir e a crescer enquanto professores 

mostrando tudo o que a sua experiencia conseguia ver e a nossa imaturidade 

não o permitia.  

As atividades do estágio englobam a pratica de ensino supervisionada, 

atividades de observação das aulas do núcleo de estágio e a colaboração em 

atividades letivas e não letivas realizadas na escola que digam respeito ao 

grupo de Educação Física ou ao departamento. Destaca-se a lecionação das 

aulas para as quais tive de planear, avaliar e refletir. No que diz respeito ao 

planeamento o grupo de estágio guiou-se pela J. Vickers (1990), seguindo o 

seu Modelo de Estrutura e Conhecimento (MEC) dividido em 8 módulos 

constituídos por uma fase de análise, uma de decisões e outra de aplicação.  
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Na educação a avaliação é um dos temas que mais controvérsia gera, 

devido à quase impossibilidade de eliminar a subjetividade presente em cada 

avaliação. ―Por mais rigor que os professores queiram dar aos instrumentos de 

avaliação a subjetividade está inevitavelmente presente: na escolha que se faz 

dos itens, no modo como se apresentam, na linguagem que se utiliza. Na 

hipótese utópica de um avaliador conseguir encontrar a forma certa para atingir 

a objetividade perfeita, a subjetividade manifestar-se-ia sempre na leitura que o 

avaliado pudesse fazer das questões em presença‖. (http://www.dgidc.min-

edu.pt/secundario/Documents/instrumentos_avaliacao.pdf /pag.2) Procurando o 

rigor e objetividade perfeita consubstanciamos a avaliação no somatório dos 

Conhecimentos, das Competências e das Atitudes e Valores e construímos os 

nossos próprios instrumentos de avaliação. 

Ao bom professor que tanto alvejo ser, é também muitas vezes chamado 

de professor reflexivo. Este professor deve ser um intelectual crítico da própria 

prática, ou seja refletir na ação, sobre a ação, e sobre a reflexão na ação. 

Poderá também ser questionada sobre a subjetividade da reflexão do professor 

e se resolve todos os problemas que surjam na prática educativa? Penso que 

não, muito menos numa situação em que a experiência de campo é muito 

reduzida. Mas por isso mesmo contamos com a ajuda da professora 

Cooperante Camila Vasconcelos. 

Normalmente as reflexões psicológicas são efetuadas pelas pessoas 

que "pensam" e "questionam" o que as rodeia. Refletir é mais que o simples 

pensar sobre um tema, que nos intriga, por vezes. 

Nesse sentido o professor é um pensador constante, um investigador 

que, tem por obrigação procurar novas metodologias de ensino; para facilitar a 

aprendizagem dos seus educandos. A partir das ideias de Paulo Freire os 

docentes começaram a preocupar-se com o aspeto crítico e reflexivo da 

educação e com a leitura da realidade. 

Segundo Freire (2001), a crítica é a curiosidade epistemológica, 

resultante da transformação da curiosidade ingénua, que criticizar-se. 

Corroborando com essa ideia Freire afirma: 

http://www.dgidc.min-edu.pt/secundario/Documents/instrumentos_avaliacao.pdf%20/pag.2
http://www.dgidc.min-edu.pt/secundario/Documents/instrumentos_avaliacao.pdf%20/pag.2
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A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

descobrimento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante 

do fenómeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e 

que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fizemos. 

  Desta forma é importante salientar que no processo de formação de 

professores deve estar presente o desenvolvimento de uma filosofia crítica e 

também a defesa dos professores como intelectuais, que combinam a reflexão 

e a prática, ao serviço da educação e dos estudantes para que estes cidadãos 

sejam eles também reflexivos e ativos. O mundo evolui a uma velocidade 

vertiginosa e o professor tem que estar a par dessa evolução, refletindo e 

repensando sua prática constantemente, dentro e fora da sala de aula, para 

que seus alunos não saiam prejudicados na aquisição dos seus conhecimentos 

básicos. 

Este documento aqui apresentado visa retratar todos os momentos mais 

significativos deste ano letivo de 2010/2011, dentro das 4 áreas de 

desempenho previamente referidas. Para a sua elaboração segui os 

documentos fornecidos pela FADEUP, ―Normas e orientações para a redação e 

apresentação de dissertações e relatórios‖ adaptado às características do 

Mestrado de Ensino de Educação Física. Este documento orientador da 

FADEUP define a sua divisão em 5 capítulos: a introdução; o enquadramento 

bibliográfico, onde retrato o meu percurso de vida e a minha paixão pelo 

desporto; enquadramento da prática profissional, em que abordo o contexto 

legal, institucional e funcional da prática educativa, no qual faço uma 

abordagem ao sistema educativo e ao modelo de estágio no qual me enquadro; 

realização da prática profissional, onde retratarei a minha vida enquanto 

professor estagiário nas 4 áreas de desempenho e onde irei incluir o trabalho 

decorrente de um problema que encontrei na turma do 9ºB; e por fim as 

conclusões e perspetivas para o meu futuro enquanto professor. 
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2 - Enquadramento biográfico 

2.1 - Dados Pessoais 

 

Foi no dia 1 de dezembro de 1984 num feriado nacional que respirei pela 

primeira vez. Fui registado com o nome de Filipe (quase como se fosse em 

homenagem ao dia da Restauração da Independência de 1640, contra a 

tentativa de anulação da independência do Reino de Portugal por parte da 

dinastia filipina e que vem a culminar com a instauração da Dinastia 

Portuguesa da casa de Bragança). Sendo o meu nome Filipe Miguel Regalado 

de Sousa, natural de Santa Marinha (Porto), atualmente com 26 anos e a 

residir em Canidelo (Vila Nova de Gaia) e a tentar terminar o mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário na FADEUP. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Habsburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Bragan%C3%A7a
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2.2 - Reflexão Autobiográfica 

 

O meu percurso universitário iniciou-se há 7 anos atrás, com muitas 

indecisões na altura da escolha do curso. Toda a vida estive indeciso entre 3 

cursos completamente distintos: o curso de engenharia mecânica devido à 

minha grande paixão pelos veículos motorizados, o curso de medicina 

veterinária pelo amor e convivência que sempre tive com os animais e a 

relação especial que desenvolvi com eles; e por outro lado o curso de desporto, 

devido ao gosto pela competição, pelo espírito de sacrifício, entreajuda, 

lealdade, capacidade de treino que qualquer desporto assim obriga, etc. 

Em 2004 depois de muita indecisão acabei por escolher o curso de 

Engenharia Mecânica na FEUP em detrimento do curso de Educação Física e 

do curso de veterinária, pois olhando para o futuro profissional, quer ao nível de 

ofertas de emprego, quer ao nível da possibilidade de progressão na carreira 

era o curso que eu entendia que recolhia as melhores perspetivas, atendendo 

ao facto que o acesso à docência encontra grandes dificuldades ao nível das 

colocações de professores, com grandes tempos de espera, e por outro lado o 

curso de medicina veterinária, que se foi tornando uma impossibilidade devido 

à elevadíssima média de entrada para o curso, e também porque com o passar 

do tempo acabei por entender que o meu gosto pelos animais era diferente do 

exigido para um médico veterinário, o meu gosto adequava-se mais ao de um 

tratador de animais.                                                                         

Ao fim do primeiro ano na faculdade de engenharia, as minhas dúvidas 

voltaram a surgir. Tentei ignorá-las e pensar que tinha feito a escolha certa. 

Mas a paixão pelo do desporto, acabou por falar mais alto, pois à medida que o 

tempo ia passando mais crescia a vontade e consequentemente ao mesmo 

tempo surgiram as dúvidas se estava no curso certo. Com tudo isto e depois de 

muito refletir no final do primeiro semestre do 2º ano de Engenharia Mecânica 

acabei por decidir mudar para o curso de Desporto. Não esperava uma 

resposta muito positiva por parte dos meus pais nesta minha tomada de 

decisão, mas foi aqui mesmo que mais me surpreendi, com o apoio deles, 
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dizendo se é isto mesmo que queres, tens todo o nosso apoio, pois sabemos 

que é realmente o que tu gostas e sempre quiseste. Foi um dos momentos 

mais felizes. Preparei-me para os pré-requisitos e para os exames nacionais, 

os pré-requisitos não eram a minha preocupação pois tinha perfeita noção que 

conseguiria fazer sem problemas, o que me inquietava eram os exames 

nacionais, mas com a motivação que estava de entrar em desporto no FCDEF 

(Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física) na altura, agora 

FADEUP (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto), fi-los com muito 

boas notas, mas mesmo assim não entrei na 1ªfase no FCDEF devido à minha 

média do Secundário, mas sim na Universidade de Coimbra. Não realizei a 

matrícula em Coimbra pois via o ISMAI como uma alternativa mais credível, 

mais económica e mais perto da minha residência. Assim sendo inscrevi-me no 

ISMAI enquanto esperava os resultados da 2ª fase. Fase esta que ditou a 

minha entrada neste estabelecimento. Finalmente estava onde tinha planeado, 

com um pouco mais de dificuldade do que a que tinha previsto. 

Em outubro de 2006 iniciei o meu percurso na faculdade que ainda hoje 

frequento. Foi com grande alegria e cheio de motivação que iniciei o 1º ano. 

Tinha recolhido bastante informação de colegas e amigos acerca da faculdade, 

e todos me disseram muito bem da faculdade, mas que era muito exigente a 

nível físico e não só. Quanto mais me diziam isto mais contente ficava pois 

adorava treinar até à exaustão, fosse qual fosse, a modalidade. Depois à 

medida que o tempo foi passando fui verificando e percebendo todos os 

comentários e opiniões acerca da faculdade. 

Sempre estive ligado ao desporto, embora nunca tenha sido um atleta 

federado. Desde muito jovem que começaram os meus sonhos desportivos, 

com 3 anos já andava de bicicleta sem rodinhas e queria ser corredor de 

ciclismo, mas nunca cheguei a praticar a modalidade em qualquer equipa, 

iniciei-me sim pela natação, que me fez evoluir, crescer e perceber o que era 

treinar e aprender uma modalidade, pratiquei durante 7 anos até aos meus 12 

anos, entretanto com a entrada no 5º ano surgiu o bichinho do futebol, mas 

continuei apenas a jogar na escola, acabando por ir parar ao karaté, que 

pratiquei durante 6 anos (10-16). Ficando assim adiado o sonho do futebol. 
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Durante estes 6 anos aprendi a gostar da competição e desenvolvi o espírito de 

grupo e equipa. Mas mais tarde por volta dos meus 13 anos senti a 

necessidade de participar em desportos coletivos e fui jogar Andebol para C.D. 

Candal, sem deixar o Karaté, onde aprendi muito, quer sobre a modalidade 

quer sobre a convivência em equipa. Por volta dos 16 anos finalmente surgiu a 

oportunidade que eu tanto esperava, finalmente pude jogar futebol numa 

equipa, foi então que me inscrevi na equipa juvenil do SC Coimbrões, 

experiência esta que apenas durou um ano e voltei novamente ao Andebol. 

Quando passei a ser jogador sénior a equipa de Andebol onde jogava não tinha 

o escalão de seniores, como tal abandonei o desporto a nível filiado. 

Com isto não quer dizer que abandonei o desporto, antes pelo contrário, 

foi nesta altura em que mais desporto pratiquei, embora sempre a nível amador 

e entre amigos, que ainda hoje as pratico. Nomeadamente os jogos de futebol 

entre amigos e em torneios, o bodyboard que já raramente faço, o BTT, o 

MotoCross (desporto Motorizado) e ainda frequento o ginásio cerca de duas 

vezes por semana. O desporto foi sem dúvida a melhor decisão que tomei. 

Todas estas práticas e vivências fizeram-me crescer enquanto pessoa quer a 

nível profissional ou pessoal. 

 Devido às minhas vivências desportivas pensei em ser árbitro de futebol, 

pois sentia que com as pessoas com quem jogava futebol nunca conseguiam 

ser imparciais, raramente admitindo uma falta ou um lançamento para a equipa 

contrária quando se tratava de uma situação mais duvidosa. Criando assim 

desentendimentos devido a um lance de futebol. Comigo estas situações nunca 

aconteciam, pois era o primeiro a assumir que o lançamento pertencia à outra 

equipa ou quando cometia uma falta. Mesmo quando tinha a certeza que a 

decisão era a meu favor e era decidido ao contrário aceitava sem criar 

discussão lembrando apenas que achava que não estava correto. Foi neste 

sentido de que poderia contribuir positivamente para o Desporto que decidi tirar 

o curso de arbitragem. Atividade que ainda hoje desempenho. 

Durante os quatro anos que estive na FCDEF, aprendi imenso, vivenciei 

situações desportivas que até então não tinha tido oportunidade, aprendi novas 
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modalidades, percebi o porquê e a sequência das tarefas, a importância e a 

influência das disciplinas que tivemos no curso, contudo algumas delas só 

agora me estou a aperceber da sua importância. O conjunto de conhecimentos 

que tive oportunidade de adquirir nesta faculdade fez de mim um ser mais 

completo, mais estável, mais respeitado, mais ouvido e acima de tudo mais 

competente. Ou seja a criança que há em mim foi-se transformando ao longo 

destes 5 anos, dando lugar a uma entidade mais madura, com mais presença 

na sociedade, com mais consciência do lugar que ocupo e do lugar que posso 

vir a ocupar, assim como de alimentar uma parte dos meus sonhos 

profissionais destruindo ao mesmo tempo outros, que se foram provando 

impossíveis. 

Nem todos foram bons momentos na FCDEF, a entrada do processo de 

Bolonha, foi péssimo para todos os estudantes do meu ano, na altura estava no 

3º ano de 5 ou seja o fim do 1º Ciclo (licenciatura em Ciências do Desporto) e 

de acordo com Bolonha no ano seguinte iríamos ter de concorrer novamente 

para um curso de Mestrado (2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário), visto que não era integrado, para fazer o 4º e 5º 

ano os quais tinha conquistado quando entrei na faculdade. Mas os pontos 

negativos não se ficam por aqui, pois todos os alunos que frequentavam a 

licenciatura anterior a Bolonha escolhiam uma área na qual se especializavam 

ao mesmo tempo que se formavam enquanto professores, agora 

obrigatoriamente temos de escolher uma e apenas uma área. De certa forma 

estas medidas desiludiram-me, mas não havendo nada a fazer tive de seguir 

em frente, criar novos objetivos e metas, que são obrigatoriamente mais 

limitadas. 

No FCDEF agora FADEUP (Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto) tive a oportunidade de estar em contacto com professores muito 

experientes que são ou foram referências de determinadas modalidades ou 

áreas do conhecimento e que me transmitiram informações preciosas para a 

minha vida profissional e pessoal. Conhecimentos que me fizeram refletir e 

perceber que não podia desperdiçar a oportunidade de estar na presença dos 

melhores e aprender com eles. Continuei os meus estudos entrando no 
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mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, 

uma das áreas que mais gosto. Em dúvida estiveram 3 áreas mais uma vez, a 

que escolhi (Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário) e 

Alto Rendimento em Futebol ou Atletismo, pois o futebol é a minha modalidade 

preferida, atletismo a modalidade que mais gostei e mais aprendi na faculdade. 

No entanto a escolha foi mais racional, porque para além de gostar bastante de 

ensinar adoro o relacionamento com crianças, aliando estes fatores ao futuro 

profissional que parece ser mais estável na minha opinião. 
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2.3 - Expectativas em Relação ao Estágio Profissional 

 

O Estágio Profissional surgiu como uma parte integrante do meu 

mestrado e que agora procuro aproveitar ao máximo para desenvolver as 

minhas capacidades enquanto professor, nesta ultima fase do meu percurso 

académico. Não é que termine por aqui a construção do bom professor, apenas 

se inicia uma nova etapa. Certamente irei deparar-me com inúmeras 

dificuldades e barreiras que espero aprender a ultrapassar e contornar com a 

ajuda do Núcleo de Estágio, Professora Cooperante e professores de 

Educação Física da escola, pois dificilmente conseguirei ultrapassa-los apenas 

com o que aprendi nestes últimos 4 anos da minha formação académica. Irei 

também pela primeira vez vivenciar e perceber as grandes dificuldades desta 

profissão, a estrutura de uma escola por dentro assim como a sua organização, 

onde irei também ser confrontado com os problemas dos alunos e da escola. 

As expectativas eram muitas, e muitas difíceis de explicar devido à 

ambiguidade na caracterização dos sentimentos. Desta forma decidi 

demonstrar as minhas perspetivas iniciais relativamente ao meu Estágio 

Profissional através de 4 grandes grupos: Escola, Turma, Núcleo de Estágio e 

as minhas próprias expectativas.  

No que toca à Escola Secundária Augusto Gomes, estava ansioso por 

conhecer as instalações escolares, se eram modernas, se estavam bem 

equipadas desportivamente, se tinha muitos espaços exteriores desportivos, se 

existia alguma tradição desportiva na escola relativa a algum desporto, etc. As 

dúvidas eram muitas, e como sempre esperamos o melhor da escola mas 

tememos sempre o pior. Na realidade a ESAG demonstrou ser como uma 

escola bem equipada, com bastante material desportivo, mas com 

infraestruturas já um pouco antigas, embora muito bem cuidadas. O espaço 

exterior da escola correspondeu às minhas melhores expectativas, pois a 

escola possuía dois grandes campos polidesportivos exteriores, embora um 

como piso já degradado e ainda um campo de voleibol. As condições pareciam 

excelentes para eu colocar à prova todos os meus conhecimentos adquiridos 
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até ao momento. O facto de a ESAG possuir mais de 1000 alunos e mais de 30 

turmas só no regime diurno fez-me concluir que nem sempre irei ter disponível 

o pavilhão para as aulas de EF, o que pode afetar o planeamento e a conceção 

das aulas nos dias de mau tempo. 

As minhas expectativas relativas ao convívio com os outros professores 

saíram superadas na medida em que encontrei um grupo de EF espetacular, 

com grande camaradagem, amizade, lealdade e boa disposição. Mas o que 

mais me surpreendeu foi a forma como todos os professores e funcionários 

desde o 1º dia me encararam, tratando-me por Senhor Doutor os funcionários 

ou Colega os professores, pois eu ainda me via como um estudante, assim 

como da forma como me deram voz nas reuniões de turma e outras situações 

idênticas. O que ficou um pouco aquém das minhas expectativas foi o convívio 

com os professores das outras disciplinas e que não lecionavam à turma do 

9ºB. Estas situações aconteceram pois nós como professores estagiários de 

EF, frequentamos zonas da escola distintas dos restantes professores das 

outras disciplinas e também porque a comunidade de professores na escola é 

muito grande, o que leva a não haver uma proximidade tão grande. 

As expectativas em relação à minha turma eram muitas e as mais 

variadas. Inicialmente estava muito preocupado com o tipo de alunos que iria 

encontrar, respeitadores ou não, interessados ou não, motivados ou não. Mas 

independentemente dos seus atributos desejava desenvolver uma relação de 

confiança, amizade e lealdade para com os alunos, e a partir destes pontos 

construir e desenvolver aprendizagens significativas junto deles. Sempre 

acreditei que esta relação de maior proximidade seria benéfica para os alunos, 

embora por outro lado possa causar alguns tipos de problemas de autoridade 

devido à relação demasiado próximas, que tenho tendência a criar com os 

alunos. 

O meu Núcleo de Estágio constituído por mim, pelos professores 

estagiários Mário Faria e Fernando Teixeira, pela professora cooperante 

Camila Vasconcelos e pelo professor Orientador José Mário Cachada, permitiu-

me aumentar as minhas expectativas relativas ao estágio profissional, pois já 
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conhecia os meus colegas estagiários e o professor orientador. Os meus 

colegas de estágio convivi com eles durante todo o 1º ano do ciclo do 

mestrado, embora não tivesse uma relação muito próxima com eles, mas sabia 

com o que podia contar deles. O professor orientador José Mário Cachada foi 

meu professor na disciplina de estudos práticos de judo que simplesmente 

adorei, e muito se deveu ao empenho do professor. As expectativas relativas à 

professora cooperante recaíam essencialmente sobre a personalidade e a 

capacidade de relacionamento. expectativas que não saíram em nada 

defraudadas, pois para além do bom relacionamento que mantém com todo o 

Núcleo de Estágio, consegue ainda ser bastante exigente. 

Por fim as minhas perspetivas relativas ao meu desempenho como 

professor. Desde logo soube que iria cometer muitos erros e iria ser 

confrontado com as mais diversas situações, não tinha receio destas situações, 

mas estava ansioso por descobrir como as iria ultrapassar. Os hábitos de 

reflexão que vínhamos tendo dos anos precedentes serão certamente uma 

grande ajuda na resolução destas dificuldades. Muitas das vezes durante o 

meu percurso académico senti-me algo limitado na exposição das minhas 

ideias e dos meus métodos, mas agora que assumi as funções de professor de 

Educação Física do 9ºB chegou a hora de por à prova toda uma panóplia de 

conhecimentos e experiencias adquiridas ao longo da minha vida.  

Atendendo às excelentes condições, ao Núcleo de Estágio fantástico e à 

ajuda da professora Cooperante disponho de tudo para que o meu EP corra da 

melhor forma e eu possa evoluir tornando-me num bom professor.  
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3 - Enquadramento da prática profissional 

 

3.1 - Sistema Educativo 

A ideia de que a formação escolar é fundamental para a inserção no 

mundo do trabalho é relativamente recente, no entanto apresenta-se já 

bastante desatualizada. No mundo grego, o trabalho era reservado aos 

escravos, não tinham formação escolar, o estudo destinava-se apenas às 

classes mais altas. Só depois da revolução industrial do séc. XVIII, a suposição 

de Diderot e D’Alembert (1751) se consolidou na sua obra ―Enciclopédia‖, pois 

nela constava o que se deveria estudar para exercer as ocupações da época. 

Assim o estudo das disciplinas escolares deveria servir de preparação para os 

diversos ofícios. Estes ofícios foram evoluindo lentamente e por isso a 

adequação curricular não teve dificuldades em acompanhar este crescimento 

inicialmente. Na década de 70 do séc. XX o mundo do trabalho atingiu um nível 

tal que foi necessária uma completa profissionalização do nível de ensino 

médio. Ou seja a escola deveria passar a formar técnicos nas mais diversas 

especialidades como carpinteiros, enfermeiros, eletricistas, torneiros 

mecânicos, etc. 

Hoje tudo isto já não faz sentido, ou pelo menos parece não fazer, pois 

as transformações nas ocupações ou ofícios, como no passado eram 

designadas, hoje denominadas profissões evoluem a um ritmo tal que a 

formação não consegue acompanhar o seu crescimento, com o mesmo tipo de 

ensino. Agora já não se pode ensinar como trabalhar com determinada 

máquina, pois rapidamente se tornará obsoleto, mas sim ensinar as 

competências básicas que permitam o ser humano aprender a trabalhar com 

qualquer tipo de máquina, neste caso especifico, a ler e a entender o manual 

de instruções, ou até mesmo a procurar as ajudas que os novos softwares 

possuem, pois presentemente são estes os elementos fundamentais para a 

utilização competente. 
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Deste modo a formação escolar deve prover as pessoas de 

competências básicas de compreensão, expressão, interpretação, colaboração, 

trabalho em equipa, solidariedade, projetar o novo, respeitar os valores, etc. 

Tais competências não se desenvolvem sem um conteúdo disciplinar nem sem 

exercícios em atividades concretas. Presentemente as competências básicas a 

serem desenvolvidas dizem respeito à formação pessoal e às capacidades 

pessoais com um sentido de desenvolvimento global, é pois neste sentido que 

a educação em Portugal se vai desenvolvendo.  

O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o 

direito à educação. Este sistema garante aos cidadãos uma permanente 

formação orientada para o desenvolvimento global da personalidade de cada 

indivíduo e da sociedade em geral onde se inclui a disciplina de Educação 

Física defendendo uma velha máxima ―Mens Sana in Corpore Sano" (Juvenal, 

s.d.), o que significa simplesmente "Mente sã em corpo são". Provérbio este 

que pretende chamar a atenção para a união e complementaridade existente 

(ou que deve existir) entre o corpo e a mente. 

O sistema educativo português compreende quatro níveis de educação 

principais: a Educação Pré-Escolar para crianças com idades compreendidas 

entre os três e os cinco anos, a Educação Básica que abrange os primeiros 

nove anos de escolaridade e cujas idades normais de frequência se situam 

entre os 6 e os 14 anos; a Educação Secundária que corresponde aos três 

últimos anos da escolaridade não universitária e cujas idades normais de 

frequência situam-se entre os 15 e os 17 anos e a Educação Superior que 

pode ocorrer em institutos politécnicos ou em universidades, sem limites de 

idades. A estes 4 níveis de escolaridade normal acresce a educação e 

formação para adultos que oferece uma segunda oportunidade a indivíduos 

que abandonaram a escola.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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14 

15 - 18 + de 18 + de 18 

Tabela 1 - Organização do Sistema Educativo 

Educação Pré-escolar 

A educação pré-escolar destina-se a crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a entrada na escolaridade obrigatória. Este 

tipo de educação é de frequência facultativa e é ministrada em jardins de 

infância públicos ou privados. Os jardins de infância públicos são gratuitos. 

Ensino Básico 

O ensino básico corresponde à escolaridade obrigatória. Tem a duração 

de nove anos, dos 6 aos 15 anos de idade e organiza-se em três ciclos. O 1º 

ciclo é constituído por quatro anos de escolaridade, o 2º ciclo por dois anos, o 

respetivo 5º e 6º ano e por fim o 3º ciclo, que vai do 7º ao 9º ano. 

O 1ºciclo do ensino básico visa o desenvolvimento de competências 

básicas em duas áreas: disciplinares e não disciplinares. Do grupo das áreas 

disciplinares pertencem a Língua Portuguesa, a Matemática, o Estudo do Meio 

e as Expressões, que podem ser físico-motoras, dramáticas, musicais ou 

plásticas. As áreas não disciplinares são constituídas pelo, estudo 

acompanhado, pela formação cívica e pela área do projeto que se desenvolve 

em articulação com as restantes áreas curriculares. A estas competências 
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básicas, acrescem as atividades de enriquecimento curricular (AEC), onde 

normalmente se insere a Educação Física nestes anos de escolaridade, uma 

vez que não faz parte do currículo. 

A carga horária definida para a área curricular é de 25 horas semanais, 

das quais o Ministério da Educação sugere: 8 horas por semana para a Língua 

Portuguesa, incluindo uma hora diária para a leitura, 7 para a Matemática e 5 

para o Estudo do Meio. O restante tempo letivo deve ser gerido pelos docentes, 

de forma flexível, podendo ser utilizado para trabalhar as áreas das expressões 

ou para reforçar as restantes áreas curriculares. Este ciclo funciona em regime 

de mono docência, com recurso a professores especializados em determinadas 

áreas. 

A minha experiência como aluno do 1º ciclo foi ligeiramente diferente do 

modelo atual de ensino para o 1º ciclo. Iniciei o 1º Ciclo em 1990 numa 

instituição particular, o Externato Cortiço de Gaia, bem no centro de Vila Nova 

de Gaia. Aqui dispus dos professores que mais me marcaram no meu percurso 

escolar e que ainda hoje os recordo com satisfação. As grandes diferenças que 

experienciei foram essencialmente nas atividades não disciplinares como o 

estudo acompanhado, a área de projeto ou a formação cívica, que não tive, 

enquanto atividade definida no programa. Quanto à Atividade Extra Curricular 

Educação Física, do pouco que me recordo, tinha um dia por semana 

Educação Física, a qual não era muito valorizada e era dada pela própria 

professora. 

Comparando os dois modelos, o que vivenciei e o atual penso que 

resultou no beneficio dos alunos, pois desta forma o professor consegue ter um 

papel mais ativo na formação destes, passando mais horas junto dos mesmos 

com atividades não disciplinares e que têm um contributo bastante elevado na 

formação dos alunos. Atualmente as AEC não sendo obrigatórias estão 

presentes em quase todas as Escolas Primárias, o que por si só demonstra 

toda a sua importância e a pobreza do currículo do 1º Ciclo. 

O 2º ciclo correspondente ao 5º e 6º ano de escolaridade e com idades 

compreendidas entre os 10 e 11 anos. Está organizado em 3 áreas: uma área 
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curricular disciplinar constituída por Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

História e Geografia de Portugal, Matemática, Ciências da Natureza e 

Educação física; uma área curricular não disciplinar constituída por Área de 

Projeto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica; e por uma área transversal 

que engloba a educação para a cidadania. Para as 3 áreas estão definidas 24 

horas semanais, às quais pode ser acrescido um bloco de 45 minutos 

semanais referente à disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, que é 

de caráter facultativo. Este ciclo realiza-se em regime de pluridocência e com 

professores especializados nas diferentes áreas disciplinares ou disciplinas. 

O meu percurso no 2º ciclo iniciou-se em 1994 com a entrada na Escola 

Secundária Soares dos Reis no Monte a Virgem em Vila Nova de Gaia. Tal 

como no 1º ciclo a organização do Sistema Educativo, não englobava as áreas 

curriculares não disciplinares, nem a área transversal. Estas áreas são de 

grande importância na formação dos alunos, no entanto penso não serem 

encaradas com o devido respeito. Para esta opinião baseei-me na minha 

experiência e contacto quer com professores quer com alunos deste ciclo.  

O 3º ciclo corresponde ao 7º, 8º e 9º ano de escolaridade para alunos 

com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. Tal como o 2º ciclo 

funciona em regime de pluridocência com professores especializados e está 

dividido nas mesmas 3 áreas. A área curricular é agora constituída por: Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira 1, Língua Estrangeira 2, História, Geografia, 

Matemática, Ciências da Naturais, Educação física, Físico-química, Educação 

Visual, Educação tecnológica, e a introdução da disciplina de ITIC (introdução 

às tecnologias de informação e Comunicação) As restantes duas áreas 

encontram-se igualmente organizadas. Para as 3 áreas em que o 3º ciclo se 

organiza estão definidas entre 25,5 e 27 horas semanais, às quais pode ser 

acrescido um bloco de 45 minutos semanais da disciplina de Educação Moral e 

Religiosa, que é de caráter facultativo. Este ciclo realiza-se em regime de 

pluridocência, com professores especializados nas diferentes áreas 

disciplinares ou disciplinas.  

http://www.min-edu.pt/data/programa_LPortuguesa_2-Ciclo02.pdf
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LE.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2HGP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2MAT.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2CN.aspx
http://www.min-edu.pt/data/programa_LPortuguesa_2-Ciclo02.pdf
http://www.min-edu.pt/data/programa_LPortuguesa_2-Ciclo02.pdf
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LE.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2LE.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2HGP.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2MAT.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/Programas_OrientacoesCurriculares_2CN.aspx
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No ensino básico é obrigatória a aprendizagem de 2 línguas 

estrangeiras, entre Inglês, Francês, Alemão e Espanhol. As avaliações durante 

o ensino básico são de caráter interno, ou seja da própria escola, no entanto no 

final do 3º ciclo são submetidos a uma avaliação sumativa externa, através da 

realização de exames nacionais, nas disciplinas de português e de matemática. 

Comparando o sistema atual com o ano de 1996 em que iniciei o meu 3º 

Ciclo já numa nova escola em Canidelo, a Escola EB 2,3 de Canidelo, reparo 

que as grandes diferenças voltam a situar-se tal como no 2º Ciclo nas áreas 

curriculares não disciplinares e na área transversal. Mas aqui surge também 

uma outra diferença, agora são realizados exames nacionais nas disciplinas de 

Matemática e Português, enquanto na minha época tal situação não existia, 

apenas existiam as Provas Globais. 

 

Ensino Secundário 

O ensino secundário está organizado segundo formas diferenciadas, 

orientadas quer para o prosseguimento de estudos, quer para o mundo do 

trabalho. O currículo definido para os cursos de nível secundário está dividido 

de três anos letivos e compreende cursos científico-humanísticos, que 

contemplam quatro áreas: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, 

Línguas e Humanidades e Artes Visuais. Estes cursos visam preferencialmente 

o prosseguimento de estudos; os cursos profissionais, tecnológicos, e do 

ensino artístico especializado, que têm uma orientação mais direta para a vida 

ativa, mas também permitem o prosseguimento de estudos; e os cursos com 

planos de estudos próprios. 

Os planos de estudos dos cursos cientifico-humanisticos contemplam 

uma componente de formação geral, que visa assegurar o desenvolvimento 

cultural, pessoal e social  dos jovens, uma componente de formação específica 

com objetivo de proporcionar uma formação científica consistente no domínio 

do respetivo curso e a área de projeto no 12.º ano, área curricular não 
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disciplinar mas que pretende mobilizar e integrar saberes adquiridos e 

competências desenvolvidas nas diferentes disciplinas; 

Os cursos tecnológicos são orientados na dupla perspetiva da 

inserção no mundo do trabalho e do prosseguimento de estudos de nível 

superior. Têm uma duração de 3 anos. Os planos de estudos dos cursos 

integram: uma componente de formação geral, que visa assegurar o 

desenvolvimento cultural, pessoal e social  dos jovens, uma componente de 

formação científica, que visa a aquisição e o desenvolvimento de um conjunto 

de saberes e competências de base do respetivo curso e uma componente de 

formação tecnológica que objetiva a aquisição e o desenvolvimento de um 

conjunto de saberes e competências técnicos do respetivo curso. Para 

conclusão do curso, está prevista a realização de uma Prova de Aptidão 

Tecnológica, no ano terminal do curso, após o final das atividades letivas e da 

realização do estágio. 

Os cursos artísticos especializados, visando assegurar formação 

artística especializada nas áreas de artes visuais, audiovisuais, dança e 

música, permitindo a entrada no mundo do trabalho ou o prosseguimento de 

estudos em cursos pós - secundários não superiores ou, no ensino superior. 

Cada uma destas áreas artísticas oferece a opção por: artes visuais: Design 

Gráfico, Cerâmica, Equipamento, Ourivesaria, Têxteis, Realização Plástica do 

Espetáculo; audiovisuais: Cinema e Vídeo, Fotografia, Luz, Multimédia e Som; 

 dança: Dança Clássica, Moderna e Contemporânea;  música: Execução 

Instrumental, Canto e  Canto Gregoriano. 

As componentes  de formação geral são idênticas para todos os cursos 

do ensino artístico especializado e são constituídas por Português, Língua 

Estrangeira I, II ou II, Filosofia e Educação Física. 

As componentes de formação específica, técnica e técnico-artística  e 

científica variam de acordo com os cursos e com os planos de estudos das 

escolas que  os ministram. 

Os cursos profissionais são destinados a proporcionar a entrada no 

mundo do trabalho, embora facultem também o prosseguimento de estudos em 

http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/280/portugues_10_11_12.pdf
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/secundario/Paginas/Progr_orient_curricSEC.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/secundario/Paginas/Progr_orient_curricSEC.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/secundario/Paginas/Programas_ES_F.aspx
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/213/ed_fisica_10_11_12.pdf
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cursos pós-secundários não superiores ou até mesmo no ensino superior. 

Estes cursos estão organizados por módulos e em diferentes áreas de 

formação. Além da aquisição de conhecimentos e de competências que 

preparam para o exercício de uma profissão, incluem um estágio e terminam 

com uma Prova de Aptidão Profissional que consiste na demonstração, perante 

um júri, das competências e saberes desenvolvidos ao longo da formação. 

Após a conclusão de um curso profissional, obtém-se o ensino secundário e 

certificação profissional, conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações. 

Em qualquer curso de nível secundário os alunos estão sujeitos a uma 

avaliação sumativa interna. Para além dessa avaliação, os alunos dos cursos 

científico-humanísticos são também submetidos a uma avaliação sumativa 

externa, através da realização de exames nacionais, em determinadas 

disciplinas previstas na lei. 

  Aos alunos que tenham completado este nível de ensino é atribuído um 

diploma de estudos secundários. Os cursos tecnológicos, artísticos 

especializados e profissionais conferem ainda um diploma de qualificação 

profissional de nível 3.  

Ensino Pós-Secundário 

Posteriormente ao ensino secundário existem duas grandes 

possibilidades de continuação de estudos, os Cursos de Especialização 

Tecnológica (CET) e os estudos de ensino superior.  

Os cursos CET possibilitam formação especializada em diferentes 

áreas tecnológicas e que permite a inserção no mundo do trabalho ou ainda o 

prosseguimento de estudos de nível superior. A conclusão com aproveitamento 

de um curso de especialização tecnológica confere um diploma de 

especialização tecnológica (DET) e qualificação profissional de nível 4, 

podendo ainda dar acesso a um certificado de aptidão profissional (CAP). 

Os cursos de Ensino Superior estão estruturados de acordo com os 

princípios de Bolonha e visa assegurar uma sólida preparação científica, 

cultural, artística e tecnológica que habilite para o exercício de atividades 
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profissionais e culturais e para o desenvolvimento das capacidades de 

conceção, de inovação e de análise crítica. Tema este de Bolonha que será 

tratado no capítulo seguinte. 

  Em Portugal este ensino organiza-se num sistema binário: o ensino 

universitário e o ensino politécnico, administrados por instituições do ensino 

superior públicas, privadas ou cooperativas. 

Após a saída de um curso secundário os possíveis candidatos ao 

acesso ao ensino superior têm que satisfazer os seguintes requisitos: ter 

concluído com êxito um curso de ensino secundário superior ou uma 

qualificação legalmente equivalente; ter realizado os necessários exames de 

admissão para o curso que desejam frequentar com uma classificação mínima 

de 95 pontos; satisfazer os pré-requisitos exigidos (se aplicável) para o curso a 

que se candidatam. 

Os alunos maiores de 23 anos que não possuam habilitações para o 

ensino superior podem aceder através de exames específicos que provem a 

sua capacidade para frequentar o curso a que se candidatam. Estes exames 

são organizados pelos respetivos estabelecimentos de ensino superior. 

  No ensino superior são conferidas as seguintes qualificações 

académicas: Primeiro grau (licenciado), grau de Mestrado (mestre) e 

Doutoramento (doutor). 

  As instituições universitárias e politécnicas conferem graus de licenciado 

e graus de mestre. Mas o grau de doutor é apenas conferido pelas 

universidades. Nos Institutos politécnicos, os estudos que conduzem ao grau 

de licenciado envolvem 6 semestres que correspondem a 180 créditos, 

enquanto nas Universidades, o ciclo de estudos conducente ao grau de 

licenciado tem, normalmente, a duração de 6 a 8 semestres, o que 

corresponde a 180 ou 240 créditos. O ciclo de estudos que conduz ao grau de 

Mestre dura entre 3 a 4 semestres, o que corresponde a 90 ou 120 créditos, 

independentemente de se tratar de uma universidade ou de um politécnico. 

Educação e Formação de Adultos e Jovens 
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O sistema de ensino oferece também uma segunda oportunidade a 

indivíduos que abandonaram a escola precocemente ou que estão em risco de 

a abandonar, bem como àqueles que não tiveram oportunidade de a frequentar 

quando jovens e, ainda, aos que procuram a escola por questões de natureza 

profissional ou valorização pessoal, numa perspetiva de aprendizagem ao 

longo da vida. A estes cursos dão-se o nome de cursos de Educação e 

Formação de Jovens e Adultos. 

A educação e formação de jovens e adultos oferece uma segunda 

oportunidade a indivíduos que abandonaram a escola precocemente ou que 

estão em risco de a abandonar, bem como àqueles que não tiveram 

oportunidade de a frequentar quando jovens e, ainda, aos que procuram a 

escola por questões de natureza profissional ou valorização pessoal, numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida. 

As diferentes modalidades de educação e formação de jovens e adultos 

permitem adquirir uma certificação escolar e/ou uma qualificação profissional, 

bem como o prosseguimento de estudos de nível pós-secundário não superior 

ou  o ensino superior. Existem 3 modalidades, os Cursos de Educação e 

Formação (CEF) para alunos a partir dos 15 anos e os Cursos de Educação 

e Formação de Adultos (EFA) e Formações Modulares, para alunos maiores 

de 18 anos e o Ensino Recorrente do ensino básico e ensino secundário, para 

alunos maiores de 15 ou maiores de 18 anos para o ensino básico e 

secundário, respetivamente. 

Em conclusão o sistema Educativo hoje definido e organizado desta 

forma, amanhã deverá sofrer alterações numa tentativa de responder às 

necessidades do mundo. Podemos verificar isso mesmo num passado recente 

e a formatação da educação e os valores continuam a mudar de quase dia 

para dia. Durante os últimos anos o sistema Educativo sofreu várias alterações 

desde o processo de Bolonha a nível do ensino pós secundário, no ensino 

secundário o aparecimento dos cursos profissionais, e os cursos tecnológicos, 

o ensino recorrente, ou ainda mais recente os cursos de novas oportunidades 

de forma a aumentar o nível de formação da população portuguesa. Todas 
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estas medidas são do interesse dos professores, pois cada vez mais ensinam 

diferentes saberes e com diferentes objetivos, métodos, interesses e valores. É 

por isso perspetivado para o futuro novas mudanças a que os professores se 

deverão adaptar. 
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3.2 - Processo de Bolonha 

 

Em junho de 1999, 29 Estados Europeus (número que vem aumentando, 

45 atualmente), entre os quais Portugal, subscreveram a Declaração de 

Bolonha, com o objetivo central de o estabelecer até 2010 um Espaço Europeu 

de Ensino Superior, coerente, compatível, competitivo e atrativo para 

estudantes europeus e de países terceiros, que promova a coesão Europeia 

através do conhecimento, da mobilidade e da empregabilidade dos diplomados, 

forma de assegurar um melhor desempenho afirmativo da Europa no Mundo. 

Esta Declaração deu origem a um movimento europeu com importantes 

repercussões a nível social, cultural e económico, designado por Processo de 

Bolonha. 

A ideia base é de, promover o reconhecimento das especificidades 

nacionais, proporcionar a um estudante de qualquer estabelecimento de ensino 

superior, iniciar a sua formação académica, continuar os seus estudos, concluir 

a sua formação superior e obter um diploma europeu reconhecido em qualquer 

universidade de qualquer Estado-membro. Nesse enquadramento, os sistemas 

de ensino superior deverão ser dotados de uma organização estrutural de base 

idêntica, oferecer cursos e especializações semelhantes e comparáveis em 

termos de conteúdos e de duração, e conferir diplomas de valor 

reconhecidamente equivalente tanto académica como profissionalmente. Esta 

harmonização das estruturas do ensino superior conduzirá, por sua vez, a uma 

Europa da ciência e do conhecimento e, mais concretamente ainda, a um 

espaço comum europeu de ciência e de ensino superior, com capacidade de 

atração à escala europeia e intercontinental. 

Os objetivos gerais da Declaração de Bolonha são: o aumento da 

competitividade do sistema europeu de ensino superior e a promoção da 

mobilidade e empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço 

europeu. A realização destas finalidades pressupõe a obtenção dos seguintes 

objetivos específicos: a)   Adoção de um sistema de graus académicos 

facilmente legível e comparável, incluindo também a implementação do 
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Suplemento ao Diploma; b)   Adoção de um sistema assente essencialmente 

em dois ciclos, incluindo:  um primeiro ciclo, que em Portugal conduz ao grau 

de licenciado, com um papel relevante para o mercado de trabalho europeu, e 

com uma duração compreendida entre seis e oito semestres; e um segundo 

ciclo, que em Portugal conduz ao grau de mestre, com uma duração 

compreendida entre três e quatro semestres; c) Estabelecimento e 

generalização de um sistema de créditos académicos (ECTS), não apenas 

transferíveis mas também acumuláveis, independentemente da Instituição de 

Ensino frequentada e do país de localização da mesma; d)   Promoção da 

mobilidade intra e extra comunitária de estudantes, docentes e 

investigadores; e)  Fomento da cooperação europeia em matéria de garantia de 

qualidade; f)    Incremento da dimensão europeia do ensino superior. 

No seguimento deste compromisso político assumido em Bolonha, os 

Ministros da Educação Europeus reuniram-se por mais 3 vezes. Em Praga, em 

maio de 2001, reconheceram a importância e a necessidade de mais três 

linhas de ação para o evoluir do processo: a) Promoção da aprendizagem ao 

longo da vida; b) Maior envolvimento dos estudantes na gestão das instituições 

de Ensino Superior; c) Promoção da atratividade do Espaço Europeu do Ensino 

Superior. Em setembro de 2003, os Ministros, reunidos em Berlim, reafirmaram 

os objetivos definidos em Bolonha e em Praga, tendo adicionado: a) a 

necessidade de promover vínculos mais estreitos entre o Espaço Europeu do 

Ensino Superior e o Espaço Europeu de Investigação, de modo a fortalecer a 

capacidade investigadora da Europa, de forma a melhorar a qualidade e a 

atratividade do ensino superior europeu; b) o alargamento do atual sistema de 

dois ciclos, incluindo um terceiro ciclo no Processo de Bolonha, constituído pelo 

doutoramento, e aumentar a mobilidade quer ao nível do doutoramento como 

do pós-doutoramento. As instituições devem procurar aumentar a sua 

cooperação ao nível dos estudos de doutoramento e de formação de jovens 

investigadores. Em maio de 2005, em Bergen, os Ministros dos já 45 países 

participantes do Processo de Bolonha, reafirmam a importância dos objetivos 

de Berlim referentes à promoção de vínculos mais estreitos entre o Espaço 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/ECTS/Etcs.htm
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/280/Mobilidade_actual.doc
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/275/Garantiadequalidade_actual.doc
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/275/Garantiadequalidade_actual.doc
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/366/ComunicadodeBerlim1.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/368/Doutoramento_actual.doc
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/369/BergenCommunique1.pdf
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Europeu do Ensino Superior e o Espaço Europeu de Investigação e ao 

doutoramento. 
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3.2.1 - Situação em Portugal  

 

Em Portugal foi aprovado em 2006 o novo modelo de organização do ensino 

superior desenvolvido no âmbito do processo de Bolonha, através do Decreto-

Lei nº 74/2006, de 24 de março. 

O ensino superior passa assim a ser organizado em três ciclos de formação 

(conducentes, respetivamente, ao grau de licenciado, mestre e doutor). Cada 

ciclo é estruturado de acordo com o sistema europeu de créditos curriculares e 

visa a passagem de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de 

conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de 

competências e a promoção da mobilidade e da competitividade profissional. 

Mas em abril de 2005 foi presente à Assembleia da República uma proposta de 

lei com o objetivo de introduzir no articulado da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, referente à organização do ensino superior, as alterações 

indispensáveis à concretização daquele objetivo. Das quais resultou a Lei n.º 

49/2005, de 30 de agosto, que consagrou, nomeadamente: a) A criação de 

condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao 

longo da vida, modificando as condições de acesso ao ensino superior para os 

que nele não ingressaram na idade de referência, atribuindo aos 

estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua seleção e 

criando condições para o reconhecimento da experiência profissional; b) A 

adoção do modelo de organização do ensino superior em três ciclos; c) A 

transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de 

conhecimentos para um sistema baseado no desenvolvimento de 

competências; d) A adoção do sistema europeu de créditos curriculares 

(ECTS—European Credit Transfer and Accumulation System), baseado no 

trabalho dos estudantes. 

(http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Process

o+de+Bolonha/) 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/
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Concluindo, os benefícios que o Processo de Bolonha traz para os 

atuais e futuros estudantes são essencialmente 3: maior flexibilidade, maior 

mobilidade e diplomas mais amplamente reconhecidos. Pois haverá maior 

flexibilidade no desenho dos programas de estudos e dos percursos 

académicos uma vez que, no final do primeiro ciclo, os licenciados terão a 

possibilidade de entrar de imediato no mercado de trabalho ou de continuar 

uma especialização num programa de segundo ciclo. A existência de 

instrumentos de fácil comparabilidade dos estudos efetuados permite que os 

estudantes tenham uma maior mobilidade, tanto no decurso de um ciclo de 

estudos, como no final de cada ciclo.  

Assim à primeira vista tudo parece excelente, mas aprofundando o tema 

e adequando-o ao Curso de Educação Física e Desporto, tal como era 

designado antes do Processo de Bolonha e que agora se encontra dividido em 

2 ciclos, com o primeiro a definido como licenciatura em Ciências do Desporto 

e o 2º ciclo correspondente ao grau de mestrado, que agora comporta 

inúmeras áreas. Aquando da entrada em vigor do Processo de Bolonha, 

encontrava-me no 3º ano dos 5 da licenciatura pré-bolonha ou seja no final do 

1º Ciclo da Licenciatura em Ciências do Desporto. Atendendo a este novo 

acordo, no ano seguinte teria de concorrer a um dos cursos disponíveis de 

Mestrado, no meu caso acabei por escolher o 2º Ciclo em Ensino da Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, para realizar o equivalente ao 4º e 5º 

da licenciatura pré-bolonha. Embora quando entrei para a faculdade pensasse 

que tinha conquistado o direito a ser Professor de Educação Física e a ter uma 

especialidade. O que não se verificou, pois tive de me candidatar num 

concurso local ao mestrado que pretendia, podendo por isso ficar de fora dos 

selecionados mas felizmente tudo correu da melhor forma, e conseguia a vaga 

no 2º ciclo que pretendia, no entanto perdi a oportunidade de ter uma 

especialidade para além da área da educação, pois com o novo sistema 

adotado só é possível escolher uma e uma só uma área referente ao 2º Ciclo. 

De certa forma estas medidas desiludiram-me, mas não havendo nada a fazer 

segui em frente tal como a maioria dos meus colegas, criamos novos objetivos 

e metas, mas que são forçosamente mais limitadas.  
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3.3 - Pertinência da Educação Física 

3.3.1 - A Escola e os Hábitos Desportivos da População Portuguesa 

 

Os estudos profundos dos hábitos desportivos dos portugueses são 

poucos e o primeiro foi apresentado por Marivoet, Salomé. (1988) no ―IV 

Congresso Portugues de sociologia‖, no âmbito da Direção Geral dos 

Desportos do Ministério da Educação, ao abrigo do protocolo da Faculdade de 

Motricidade Humana e da Secretaria de Estado do Desporto. Realizaram-se na 

mesma década em que se iniciaram os estudos noutros países da União 

Europeia, isto após na segunda metade do sec. XX a população demonstrar 

interesse na democratização da prática desportiva. Perante esta situação 

vários países criaram um conjunto de políticas que receberam diferentes 

designações: ―Desporto para todos‖ no Conselho da Europa, ―Desporto de 

massas‖ no Leste Europeu, nos EUA ―National Fitness‖ e na Austrália ―National 

Fitness Council‖. Contudo em Portugal um novo estudo só se realizou dez anos 

mais tarde em 1998, o que permitiu estabelecer comparações e verificar as 

evoluções nos hábitos desportivos dos portugueses. 

Nestes estudos pretendia-se saber o numero de praticantes de desporto, 

quais as modalidades, o perfil social do desportista, as razões da prática ou 

não prática e ainda o interesse pelo espetáculo, média e participação no 

associativismo desportivo. Uma vez que durante os anos 70 com a crise 

financeira mundial, os estados tiveram bastantes dificuldades em manter os 

investimentos programados e necessitavam de reavaliar e encontrar outras 

formas de investimento. 

As principais conclusões destes estudos apontam para uma estagnação 

da participação desportiva dos portugueses na última década, uma descida no 

âmbito do lazer e um aumento do desporto federado de competição, embora 

tivessem sido criadas pelo Concelho da Europa campanhas de promoção da 

prática desportiva para além de recomendações aos países membros a criação 

de espaços e infraestruturas desportivas. 
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O primeiro estudo em Portugal revelou também que 27% da população 

praticava atividade física, mas destes apenas 22% praticam regularmente e só 

16% de forma organizada. Esta fatia de 27% é constituída por 3% de atletas 

federados e 24% que apenas tem atividade física por lazer. Um dado muito 

importante que se retirou deste estudo foi que 5% das pessoas envolvidas no 

estudo revelaram uma procura não satisfeita, o que demonstra uma grande 

margem de expansão. Note-se que os registos efetuados foram com indivíduos 

de idades compreendidas entre os 15 e os 60 anos. 

O estudo realizado em 1998, portanto o segundo, já com um espectro 

mais alargado, dos 15 aos 74 anos de idade, revelou um decréscimo nos 

praticantes para os 23%, o que pode ser explicado com o facto de incluir um 

escalão etário mais elevado e que normalmente é menos ativo. No entanto 4% 

continuaram a revelar a vontade de incluir a prática desportiva num futuro 

próximo. No universo dos 15 aos 60 anos de idade, não se registou um 

aumento do número de praticantes, mas sim a passagem de 2 pontos 

percentuais dos indivíduos que praticavam atividade física por lazer para o 

nível federado, o que mostra um desenvolvimento das atividades físicas a nível 

filiado em várias modalidades visto que aumentou o leque de modalidades 

desportivas. Mas também o esquecimento do investimento nas áreas do lazer. 

Os desportos mais praticados pelos portugueses são o futebol (10%), de 

seguida a natação (4%) que em 1988 estava em 4º lugar. Depois segue-se um 

leque de modalidades em 3º lugar que em 1988 apresentavam maior número 

de praticantes, que são o atletismo e a ginástica. Este decréscimo deve-se 

essencialmente ao aparecimento das atividades de manutenção. 

De acordo com os estudos de 1998, as existem diferenças quanto ao 

género, demonstrando que 34% dos homens praticam desporto e que apenas 

14% das mulheres o praticam. Estes dados revelam também que as mulheres 

das gerações mais velhas, menos escolarizadas e de grupos sociais mais 

desfavorecidos são as que mais contribuem para o baixo índice de participação 

desportiva das mulheres.  
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Relativamente à idade os portugueses mais jovens praticam mais 

atividade física que os mais velhos, sendo que a partir dos 35 anos os índices 

de participação baixam significativamente. Relativamente a 1988 a participação 

dos mais novos reduziu cerca de 4%, facto este que se deve às ofertas no 

mercado dos lazeres e da ocupação dos tempos livres para a juventude. 

Segundo o nível de escolaridade é possível verificar uma participação 

tão mais ativa quanto maior o nível de escolaridade. Consequentemente no 

nível social também existe uma correlação semelhante. Naturalmente o futebol 

é a modalidade mais praticada independentemente do nível social.  

A motivação para a prática desportiva em Portugal mais apontada pelos 

inquiridos é a condição física e saúde. Sendo o divertimento e o lazer a 

segunda escolha, seguindo-se a sociabilidade proporcionada pelo desporto e 

atividade física, visto que a maioria da população pratica desporto em grupo. 

Por outro lado as razões para não praticarem, deve-se à falta de tempo (60%), 

seguindo-se a falta de hábitos desportivos com 25% e por fim a saúde (17%). 

Um dado também muito importante foi que 45% dos inquiridos revelam não 

gostar de desporto. 

Concluindo, no meu entender penso ser notório que em 1998 a falta de 

oferta no mercado e a falta de aculturação de valores de cultura físico-

desportiva na sociedade portuguesa são os principais motivos para esta 

deficiente participação dos portugueses em atividades desportivas. No entanto 

hoje a oferta é bastante superior e a requalificação dos espaços desportivos 

contribui imenso para o aumento da participação, no entanto a competição com 

as atividades de lazer são também cada vez mais ferozes visto que estas são 

cada vez mais apetitosas. Mas por outro lado o desporto conta com uma arma 

implacável que é a saúde e o bem-estar, que a atividade física pode 

proporcionar, arma esta que nós profissionais do Desporto e da Educação 

Física temos que saber aproveitar, assim como incutir hábitos, valores e o 

gosto pela atividade física e pelo desporto. A Educação Física escolar é o local 

ideal para criar o gosto, os valores e até mesmo os hábitos para um futuro mais 

ativo e saudável. 
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3.3.2 - A Educação Física em Portugal 

 

A pertinência da Educação Física vem já desde que o homem se lembra 

de existir, que o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar 

para sobreviver. Assim o homem executa os seus movimentos corporais mais 

básicos e naturais desde que se colocou de pé: corre, salta, arremessa, trepa, 

empurra, puxa e etc. 

Hoje a prática de atividades físico-desportivas continua a ser uma das 

constantes do comportamento humano. No entanto a manifestação cultural da 

atividade física tem-se vindo a produzir de formas diferentes, em função das 

necessidades sociais e dos objetivos estabelecidos em cada período histórico e 

civilização. Tem sido vista como atividade utilitária que possibilita a 

sobrevivência; como preparação para a guerra; como meio de invocação 

religiosa; como jogo ou atividade recreativa e de ócio; como método de 

educação física para a saúde; ou então como desporto espetáculo e de 

competição. Atualmente é vista atividade recreativa, como método para a 

saúde e como espetáculo. 

Os gregos da Antiguidade conferiram ao exercício físico um papel de 

grande importancia nos vários âmbitos da vida social, como a educação, na 

qual a atividade física se complementava com a aquisição de conhecimentos, e 

a celebração das festas, nas quais os jogos atléticos  helénicos - 

fundamentalmene os Jogos Olímpicos tiveram especial transcendência. 

Por outro lado, Platão tinha sido um lutador notável, deu grande 

importância ao desporto na educação dos jovens helenos. Na sua obra ―A 

República‖ defende que a música e a ginástica harmoniosa e simples são as 

duas disciplinas educativas que devem combinar-se para alcançar a perfeição 

da alma. Só assim é possível formar jovens equilibrados, que não serão nem 

brandos nem brutos. O objetivo é impelir a alma para o bem através de um 

conceito estético e higiénico. Já Aristóteles considerava como disciplinas 

educativas a escrita, a leitura, a ginástica, a música e, por vezes, o desenho. 
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Acreditava que a ginástica era útil porque fomentava o valor, pela sua vertente 

competitiva, melhorava a saúde (ideia que o afastava do seu mestre Platão ) e 

aumentava a força. Washington Gutierrez, (1985) 

 

A Educação Física desempenhava um papel fundamental no sistema 

educativo grego. No entanto, existiam 2 tipos de educação física: a arcaico-

aristocrática de Esparta e a clássico-democrática de Atenas. A mentalidade 

espartana, era fundamentalmente guerreira, orientava a educação física das 

crianças para o combate, ao contrários do conceito de educação física em 

Atenas.  

Em Roma, tanto na época republicana como na imperial, quebrou-se o 

conceito integral da educação física, que se limitou a uma ginástica higiénica e 

de saúde em termas e palestras. A preparação física só fazia parte da 

instrução dos soldados a partir dos 14 anos. Cultivava-se o pragmatismo e 

desejava-se a beleza, a técnica e o prazer desportivo. No mundo romano 

primava o jovem como espectador dos grandes espetáculos do circo (Iudi) e do 

anfiteatro (munera), cada vez mais populares e numerosos. Desvinculados do 

caráter religioso que tiveram na civilização grega, estes espetáculos adquiriram 

uma função política e foram instituidos os combates de gladiadores como 

espetáculo nacional, onde os gladiadores profissionais enfrentavam-se entre si, 

ou então contra as feras, embora também houvesse lutas entre animais, 

combates estes que só terminavam com a morte de um dos combatentes.  

Na idade média, o único sentido de preparação física intensa foi a 

levada a cabo pelo cavaleiro feudal, orientada para a guerra, torneios e justas. 

Esta foi uma época de grande crise para educação física desde o século VI ao 

século XIV devido fundamentalmente ao espiritualismo imposto pela Igreja, que 

procurava prioritariamente a saúde (ou salvação) da alma, condenava o 

orgulho da vida terrena e menosprezava toda a atividade físico-desportiva. 
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Nas culturas americo pré-colombianas (olmecas, maias, astecas, etc.), 

os jogos de bola, com as suas distintas variantes, começavam a adquirir uma 

grande importância social e, inclusivé, faziam parte das cerimónias rituais mais 

vastas e as mulheres também participavam nos jogos de bola. 

Após a Idade Média, o interesse que despertou a cultura clássica fez 

com que a educação física voltasse a ser apreciada no Renascimento e, 

sobretudo, pelo humanismo, a partir do século XVI. Influenciado por Petrarca e 

Rabelais, o médico humanista Jeronimus Mercurialis publicou em 1569 Arte 

Ginástica, obra na qual recuperou a teoria da ginástica greco-romana, 

sobretudo no sentido do exercício físico para a saúde. A atividade física 

orientou-se basicamente para a vertente higiénica, em detrimento da formação 

de atletas (aspeto que não se recuperaria até finais do século XIX). Washington 

Gutierrez, (1985) 

A partir do século XVIII, apareceram inúmeros filósofos, pedagogos e 

pensadores que fixaram as bases da educação física moderna e influenciaram 

as escolas e sistemas posteriores. Assim, Jean Jacques Rousseau, 

influenciado pela obra de John Locke(1693) ―Pensamentos Sobre a Educação‖, 

é considerado o precursor da pedagogia contemporânea. A educação física 

adquiriu grande relevância através de um método de aprendizagem indutivo 

(«quanto mais fosse a atividade física, maior seria a aprendizagem»); também 

prestou grande atenção à psicologia evolutiva e ao respeito pelas leis naturais 

de desenvolvimento da criança, princípios muito valorizados atualmente. 

Segundo Rousseau (1749) , a criança, até aos 12 anos, devia realizar 

exercícios de educação sensorial: equilíbrios, habilidades manuais, orientação, 

etc. Surgiu então uma série de grandes filósofos e pedagogos influenciados por 

Rousseau, onde se destacam Bassedow, Kant, Pestalozzi e Amorós. 
Washington Gutierrez, (1985) 

Na Alemanha a Educação Fisica desenvolveu-se sob as mãos de Muths 

e Jahn. Defendiam a importância da educação física e levou as suas teorias à 

prática na ―Escola Philantropinum‖, considerada a primeira escola na Alemanha 
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onde os exercícios físicos fizeram parte do programa escolar. Washington 

Gutierrez, (1985) 

O suíço Giovanni E. Pestalozzi é considerado o percuror da ginástica 

analitica Vittorio Savorini(1885). Este defendia a figura do mestre e a educação 

da criança na família e na sociedade, sem isolá-Ia na natureza, visto que 

procurava o desenvolvimento harmónico dos diferentes âmbitos do ser 

humano, concedeu muita importância à educação física (duas horas por dia). O 

cuidado da higiene, os passeios nas horas das aulas, os jogos desportivos e a 

atenção às necessidades de cada criança também fazem parte das suas 

teorias. Washington Gutierrez, (1985)  

Francisco de Paula Amorós y Ondeano foi um dos precursores da 

educação física em Espanha, ao criar e dirigir o Instituto Pestalozziano de 

Madrid; perseguido durante a repressão que teve lugar após a Guerra 

Peninsular, teve de exilar-se em França. E foi em Paris influenciado pelas 

ideias de Rousseau, Muths e dos círculos militares, que estabeleceu um 

programa de educação física militarista, pouco pedagógico e de difícil 

execução e com inúmeros exercícios acrobáticos. Os seus objetivos eram a 

saúde, o prolongamento da vida, o aperfeiçoamento das faculdades físicas, a 

melhoria da espécie e virtudes raciais. Washington Gutierrez, (1985) 

Na escola de ginástica alemã destacava-se a figura de Guts Muths 

(1793. Muths desenvolveu um método sistemático de educação física, reunido 

na sua obra ―Gymnastik für die Jugend ― ou seja A Ginástica da Juventude. 

Dividiu o seu sistema de exercícios em fundamentos de força (saltos, corridas, 

luta), de agilidade (natação, lançamentos, escalada, balanços, equilíbrio) e 

para a harmonia (dança, marcha, ginástica). Os seus objetivos didáticos eram 

conseguir uma educação integral. O jogo devia ser planificado, com objetivos 

lógicos. Nas suas teorias primavam o individualismo, a falta de livre iniciativa 

do aluno, a competitividade, a obsessão pelas marcas e pelos resultados. 

Muths influenciou o desporto moderno e a exaltação de sentimentos patrióticos 

através do exercício físico. Washington Gutierrez, (1985) 

http://www.google.com/search?hl=pt-PT&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Vittorio+Savorini%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Friedrich Jahn (1816) desenvolveu, entre 1811 e 1819, o seu sistema de 

ginástica. Entendia que a ginástica, os exercícios, os jogos e as competições 

deviam servir para devolver a força e o vigor da alma, e isso era o que, 

segundo o seu ponto de vista, o povo germânico necessitava. O seu sistema, o 

―Turnkunst”, reunido na sua ―Cultura Ginástica Alemã”, incluía jogos violentos, 

corridas, saltos, luta, barra fixa, paralelas, o primeiro salto de cavalo, etc. 

Professor de educação física em Berlim, Jahn foi um revolucionário que 

originou forte polémica na sua época, e cujas ideias o levaram mesmo à prisão. 

Foi a evolução do seu sistema que conduziu à ginástica desportiva. 

P. E. Ling criador do sistema de ginástica sueca teve grande 

repercussão em todo o mundo até à segunda metade do século xx, tanto na 

educação física escolar como na formação de caráter militar. Ao contrário de 

Jahn, ficou bem visto pelos círculos de poder. Ling idealizou uma ginástica com 

objetivos higiénicos e médicos, de saúde e reabilitação. O sistema sueco 

baseia-se num trabalho analítico, bastante rígido, com um desenvolvimento 

harmónico de todo o corpo, exercícios simétricos moderados e de fácil 

compreensão, realizados com uma dificuldade progressiva e, de preferência, 

sem aparelhos, em pé e obedecendo a uma voz, embora também existam 

alguns exercícios com aparelhos simples: cambalhotas, suspensões, 

equilíbrios, etc. Trata-se de uma ginástica "para todos os públicos‖. Hjalmar 

Ling foi o seguidor e sistematizador das ideias do seu pai e centrou-se no 

âmbito infantil. Seguindo critérios fisiológicos, a aula de ginástica dividia-se em 

aquecimento, parte fundamental e relaxamento. Divisão esta que ainda hoje se 

utiliza se bem que se por vezes também se atribui parte inicial, principal e final. 
Washington Gutierrez, (1985) 

Na Grã-Bretanha com Thomas Arnold (1833) produziu-se uma enorme 

revolução ao introduzir o desporto nos centros educativos. Os valores positivos 

e formativos do desporto, foram o ponto de partida assim o estabelecimento de 

uma estreita relação entre o professor e o aluno. Pierre de Coubertin (1896), 

restaurou os Jogos Olímpicos e defendeu também prática desportiva na escola, 

contribuindo assim de forma decisiva para a consolidação do desporto como 
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um bloco fundamental dos conteúdos da educação física. Washington 

Gutierrez, (1985) 

As escolas, sistemas e movimentos evoluíram e avançaram para a 

educação física do século XXI, que tem como principal característica a sua 

inclusão no programa educativo de todo o mundo, enquanto elemento 

fundamental de uma educação integral. Porque, tal como dizia ―el más 

reconocido especialista español en teoría y filosofía del deporte‖ José María 

Cagigal (1893), …‖a educação física «é, antes do mais, educação‖.  

A educação física do novo milénio colabora na formação de uma pessoa 

íntegra, procurando o desenvolvimento psicomotor e fomentando a qualidade 

de vida através do exercício físico e do desporto; prepara também o ser 

humano para as exigências que a sociedade lhe apresenta e desenvolve a sua 

criatividade e personalidade. Graças à educação física atual, democrática e 

integradora, as atividades físico-desportivas são companheiras inseparáveis no 

decorrer de toda a sua vida. 

O desporto tal como é deve-se essencialmente à relação intima que 

desenvolve junto com a sociedade onde se incere e é complementar à sua 

organização principios e pensamentos. 

Com o 25 de Abril de 1974 a prática desportiva em Portugal generalizou-

se e foi consagrada na Constituição da Républica Portuguesa, no nº1 do Artº74 

o qual cita ―… todos tem direito à cultura física e ao desporto.‖. 

 A Educação Física como área disciplinar foi também reconhecida e 

consagrada através da publicação de vários decretos de lei e pela elaboração 

dos Programas Nacionais de Educação Física. 

Actualmento a Educação Fisica goza de um estatuto igual ao de todas 

as outras discplinas, sendo também de caracter obrigatório desde o 2º Ciclo 

até ao Final do Secundário. Só o 1º ciclo fica de fora, mas apenas pela 

designação própria da disciplina, uma vez que, está inserida neste ciclo através 
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de outras nomenclaturas, como Expressão fisico-motora, na componente 

obrigatória e por sua vez nas Atividades de Enriquecimento Curricular designa-

se como atividade fisica para o 1º e 2º ano e como atividade fisica para o 3º e 

4º ano. 

A Educação Física no curriculo escolar dispoem de uma carga horária 

de 3 tempos semanais no 2º e 3º ciclo do ensino (45+45+45 minutos ou 45+90 

minutos), já o secundário conta com 4 tempos que normalmente são 

distribuidos em 2 blocos de 90 minutos. Contudo não é este caracter 

obrigatório que evidencia toda a importância e necessidade da disciplina, mas 

sim a alegria e a motivação com que se vê os alunos a chegarem à aula de 

Educação Física comparativamente com as outras disciplinas (Matos, 

Carvalhosa & Diniz, 2001). 

É precisamente sobre essa motivação sobre a qual me vou dirigir mais à 

frente neste meu relatório de estágio visto que na turma pela qual eu estava 

responsável na ESAG, não encontrei esta motivação na totalidade dos alunos, 

pelo contrário um dos alunos encontrava-se completamente desmotivado. 

Talvez a imagem daquela motivação que eu partilhava quando era estudante 

do secundário, já não seja mais a mesma. A verdade é que os tempos 

mudaram desde 2001 e no meu entender a motivação parece ser menor, 

passaram-se 10 anos e a oferta de outras atividades de lazer que não 

envolvem atividade física é cada vez rica. Penso também que o programa de 

Educação Física se encontra completamente desadequado e impossível de 

cumprir para os professores. Situação esta que é favorável à desmotivação. 

Assim sendo a Educação Física em Portugal deve estar prestes a sofrer uma 

revolução especialmente ao nível dos conteúdos a abordar. 
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3.4 - Ser Professor 

 

Ser professor nunca foi fácil, já Freud o afirmava. Durante séculos 

exigiu-se que o professor fosse um modelo de virtudes, e mais recentemente 

que desempenhasse as funções de um técnico, capaz de mudar os 

comportamentos e atitudes de todo o tipo de alunos. 

Podemos imaginar a importância desta profissão quando olhamos para o 

passado e vemos que é uma das profissões mais antigas e que as demais, na 

sua maioria, dependem dela. Uma vez que as profissões, os comportamentos, 

os movimentos foram aprendidos, o que na maioria dos casos é consequente 

de um ensino por um professor, mesmo que nem sempre o seja assim 

designado. Já Platão, na sua época na obra A República, alertava para a 

importância do papel do professor na formação do cidadão. 

Hoje em dia o professor já não é mais visto como um técnico que 

apenas transmite ensinamentos, mas sim como um indivíduo reflexivo capaz 

de orientar e dotar os seus educandos de ferramentas, valores e 

comportamentos para o futuro. 
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3.4.1 – Professor Reflexivo 

 

Podemos classificar esta profissão como complexa acima de tudo, pois a 

incerteza e a ambiguidade são os traços que melhor a definem. Não obstante 

destas dificuldades o professor conta acima de tudo consigo próprio para todas 

as tarefas a desenvolver, contando apenas com as suas incertezas e carências 

para as resolver. 

Foi neste sentido que começou a surgir a ideia do professor reflexivo, 

que se envolve constantemente em processos de construção desconstrução de 

saberes, desenvolvendo assim as suas ferramentas e conceções do ser 

professor. 

A prática reflexiva mostra o poder e autonomia que o novo professor 

tem, que ao mesmo tempo lhe proporciona o seu desenvolvimento, recorrendo 

aos seus próprios meios através das reflexões. O que por outro lado por vezes 

acaba numa insatisfação resultante das suas reflexões onde percebem todas 

as carências da profissão assim como as suas limitações. 

Atendendo a este panorama alguns autores internacionais debruçaram-

se sobre este assunto, entre os quais John Dewey (1933); Donald Schon 

(1983). Também em Portugal foram realizados estudos onde a reflexão tem um 

papel importante. Foram eles Alarcão 1966 e Serrazina 1998. 

Estes autores atribuem grande importância à reflexão, assim como para 

a nossa faculdade (FADEUP), para a qual representa uma máxima do tão 

desejado e procurado bom professor. 

As obras de John Dewey ―How we think‖ (1910, 1933) e ― Logic: The 

Theory of Inquiry (1938) revelam e explicam o termo pensamento reflexivo, já 

Donald Schon destaca o termo reflexão e os vários tipos de reflexão. 

O pensamento reflexivo de Dewey (1933) define que os indivíduos 

refletem sobre um conjunto de coisas, no sentido em que pensamos sobre 

elas, mas o pensamento analítico só tem lugar quando surge um problema, ou 
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seja a capacidade de refletir surge com o reconhecimento de um problema, de 

um dilema, uma incerteza, baseando-se na avaliação das crenças e princípios. 

Para Schon (1983), o desenvolvimento profissional baseia-se em noções 

de pesquisa e experimentação. E nesse sentido faz a distinção de três tipos de 

reflexão: reflexão na ação, reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão 

na ação. Nos dois primeiros a única diferença reside no tempo e são ambos 

reativos, o primeiro ocorre na prática enquanto, o segundo ocorre depois da 

prática. A reflexão sobre a reflexão na ação é o olhar retrospectivamente para a 

ação e refletir sobre o momento da reflexão na ação, ou seja, sobre o que 

aconteceu, o que observou, que significados atribuiu e que outros significados 

poderia ter atribuído ao que aconteceu. Estes três tipos de reflexão são 

condição para a profissionalidade do indivíduo, uma vez que a sua ideia de 

reflexão está associada à forma como se lida com os problemas da prática 

profissional, à possibilidade de aceitar as incertezas e estar aberto às novas 

hipóteses. Assim se compreende a importância da reflexão no docente, pois o 

papel da reflexão sobre o conteúdo a ensinar, sobre a própria prática e sobre o 

que é o ensino e a aprendizagem, pode levar a alterações das crenças e 

conceções ou até mesmo do professor com a disciplina como defende 

Thompson (1992) referindo-se à matemática. 

O professor reflexivo acaba assim por ser por si só um investigador da 

sua própria prática, na medida em que se tenta compreender a si próprio como 

professor mas também procurando melhorar o seu ensino, uma vez que a 

reflexão envolve o questionamento constante, o empenho e as competências 

para se estudar a si próprio assim como a preocupação de testar na prática. Os 

professores reflexivos desenvolvem a sua prática de acordo com a sua própria 

investigação num determinado contexto que é visto sempre como único. 

Atualmente o professor já não é mais aquele professor tecnicista que 

dispõem de um leque de argumentos estático s e imutáveis para todos as 

situações, pois o ensino não o permite, como naqueles casos de incerteza, ou 

de caráter único ou até mesmo nos conflitos de valores. E nestas zonas 

indeterminadas o professor reflexivo terá um papel fundamental visto que a sua 
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adaptação surge fruto da sua sensibilidade para o problema e dos seus 

conhecimentos. O professor que não reflete acaba por ser o professor que atua 

de acordo com a rotina, aceitando a realidade da escola e os seus reflexos. As 

suas soluções são as definidas por outros. Mas hoje em dia já não é isso que 

se pede ao professor. O novo professor deve procurar o equilíbrio e mover 

esforços no sentido de encontrar as melhores soluções. Mas este novo 

professor, o reflexivo necessita de mais autonomia para melhorar o seu 

desempenho. 

A prática reflexiva tal como Dewey (1933) defende implica, a presença 

de três características fundamentais no perfil do professor: a abertura de 

espírito para encontrar possíveis alternativas e ate mesmo admitir os próprios 

erros, responsabilidade para uma ponderação cuidadosa das consequências 

das ações e o empenho para mobilizar as atitudes. Este perfil que liberta os 

docentes dos comportamentos rotineiros, permitindo-lhes atuar de uma forma 

intencional e deliberada e distingui-los como seres humanos visto ser uma 

característica da ação inteligente. 

Concluindo, a formação de professores tem vindo a sofrer grandes 

alterações e no futuro é impossível imaginar como será. As constantes 

mudanças fazem com que o trabalho do professor seja repensado 

constantemente, e é no meio da incerteza que surge o professor reflexivo como 

a solução para o presente, uma vez que é capaz de usar os seus argumentos e 

até cria-los no seu dia a dia. Este é também o tipo de professor que esta 

faculdade defende, visto como um professor moderno e preparado para os 

mais diversos desafios. É também segundo esta visão que eu vejo o professor, 

mas talvez com algumas diferenças. 

A minha opinião sobre o professor reflexivo é baseada nas minhas 

vivencias, nos meus valores e na minha formação profissional. Muitas são as 

ideias que partilho com os grandes autores, nomeadamente sobre o poder da 

reflexão. Para mim este novo professor é uma solução temporária como todas 

no ensino, mas não pode ser vista como a única característica do professor, 

são também necessárias muitas outras do passado. Esta para mim é uma 
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solução que resulta da dificuldade da formação em acompanhar a realidade, ou 

até mesmo da impossibilidade de o acompanhar. Tal como aprendi durante 

todo o curso, cada caso é um caso, ou seja não há escolas iguais, não á 

turmas iguais, não há alunos iguais, por mais que os queiramos agrupar, as 

diferenças continuam a existir e as adaptações são necessárias a todos os 

níveis. Não sendo possível uma resposta para todas as possíveis situações o 

professor no passado procurou uma solução que servisse a todos, o que trouxe 

algumas consequências que hoje se procuram colmatar, como o abandono 

escolar, a alfabetização e os princípios e valores que foram esquecidos. Mas 

hoje a solução encontrada é o professor reflexivo, ou seja é o professor que 

recorrendo à sua sensibilidade, à sua formação e aos seus valores vai procurar 

dentro dos seus próprios horizontes a solução. 

Esta solução pode parecer uma solução fácil, pois passa toda a 

responsabilidade para cima do professor, mas por outro lado pode também ser 

uma excelente solução, uma vez que parece ser a única capaz de lidar com 

todas as diferenças e dificuldades. Mas daqui resulta também uma grande 

diversidade de respostas para cada caso, pois cada professor tem os seus 

argumentos, os seus valores e as suas vivências. Atendendo estas inúmeras 

soluções que poderiam surgir, mesmo sabendo que cada caso é um caso o 

diálogo reflexivo entre professores seria uma boa prática continua, na medida 

em que ajudavam os professores nas suas reflexões ao mesmo tempo que 

adquiriam conhecimentos e experiencias que o próprio poderia nunca vir a 

conseguir sozinho. Além do mais a melhor solução de cada um dos 

professores não é a melhor de todas, pode sempre haver uma melhor, pois é 

apenas a melhor que aquele professor ou grupo encontrou. Então qual será a 

melhor? Provavelmente não existe daí muitas vezes os professores se 

interrogarem: Será a profissão Professor um otimismo irrealista? 
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3.4.2 - Formação do Professor 

 

A formação de professores está em constante mudança e é bastante difícil 

imaginar como será o dia do professor no futuro. Poderemos ver que no 

passado por volta de 1950 ninguém previa o ensino em 2010. Não será agora 

que conseguiremos prever o ensino e as orientações mais adequadas do 

professor para 2050. Não sendo possível teremos que ir repensando sempre 

as orientações desejadas quase diariamente, sendo que evolução parece fazer 

uma curva exponencial sem limites.  

―A qualidade de uma formação depende, sobretudo da sua conceção‖ Philipe 

Perrenoud (1998) 
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4 - Caracterização do Contexto do Meu Estágio Profissional 

 

4.1 - Concelho de Matosinhos 

 

O Concelho de Matosinhos encontra-se integrado na província do Douro 

Litoral, no distrito do Porto que contem 10 freguesias. Possui uma área de 

aproximadamente 62,3 Km2 e corresponde a 8% do território da Área 

Metropolitana do Porto. 

Parte do território do concelho está dominada pela bacia hidrográfica do 

rio Leça. Atualmente, atravessando uma região onde a atividade industrial é 

intensa, tem sofrido os efeitos da falta de tratamento dos resíduos industriais, 

os quais são lançados diretamente nas suas águas. Em consequência, este rio 

tem sido considerado um dos mais poluídos da Europa, prejudicando a prática 

de atividades aquáticas nas praias da região. 

O primeiro documento escrito que se refere a Matosinhos data de 900, 

onde surge citado com a designação "Matesinus" e onde é descrito como 

sendo uma pequena Póvoa de pescadores, localizada junto à foz do rio Leça. 

Mas só em 1853 se constituiu a vila de Matosinhos e mais tarde já em 1909 foi 

finalmente criado o concelho de Matosinhos definitivo. 

A economia de Matosinhos resulta essencialmente da pesca e do Porto 

de Leixões que é um dos mais importantes do país. As atividades industriais 

estão muito desenvolvidas contando com grandes empresas nas áreas da 

refinação de petróleo, da petroquímica, da metalomecânica, dos têxteis, fabrico 

de cerveja, refinação de açúcar e das conservas. No setor terciário, há um 

considerável desenvolvimento da hotelaria e turismo, que conta com a ajuda do 

Parque de Exposições do Norte (Exponor). 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística a população em 2001 

era de mais 166000 habitantes. Com tantos habitantes e ainda a aumentar o 

número de habitantes do concelho tem uma rede escolar que responde às 

http://portugal.veraki.pt/regioes/regioes.php
http://portugal.veraki.pt/regioes/regioes.php
http://portugal.veraki.pt/distritos/distritos.php?iddist=24
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=3790
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necessidades da população, contando com 30 jardins de infância, 37 escolas 

do 1º ciclo, 10 escolas do 2º e 3º ciclo e 6 escolas secundárias sendo uma 

delas a ESAG e ainda com 4 escolas de ensino superior. 

Relativamente a espaços desportivos o concelho também se apresenta muito 

bem apetrechado e estão a cargo da empresa municipal Matosinhos Sport que 

gere os equipamentos desportivos e de lazer. Entre eles encontram-se as 6 

Piscinas Municipais os 7 Pavilhões Municipais e o Centro de Desportos e 

Congressos de Matosinhos. Esta empresa proporciona à população de 

Matosinhos diversas atividades aquáticas, desportivas, recreativas e 

formativas, enquadradas por profissionais especializados e qualificados nos 

diferentes espaços. Devido à falta de oferta a Matosinhos Sport tem várias 

Escolas Municipais, que satisfazem as lacunas do mercado. São exemplos as 

Escolas Municipais de ginástica e judo, de Voleibol, de Atletismo, de Ténis e de 

Ténis de Mesa. O concelho assegura também à população o Programa de 

Atividade Física e Desportiva de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do 

Ensino Básico disponibilizando professores de Educação Física, equipamentos 

e transportes, de modo a que todos os alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do 

Ensino Básico tenham uma atividade física regular, em conformidade com as 

novas orientações emanadas pelo Ministério da Educação. 

A freguesia de Matosinhos é a sede do concelho homónimo, com 5,31Km2 e 

uma população de 28361 segundo os sensos de 2001 retirados do Instituto 

Nacional de Estatística.  
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4.2 - A ESAG 

 

O espaço onde hoje é a ESAG funcionou entre 1964 e 1972 como 

edifício do tribunal de Matosinhos, uma secção do Liceu Normal D. Manuel II 

(atual Escola Secundária de Rodrigues de Freitas). E foi a partir desta secção 

que nasceu em 1972, nas atuais instalações, a escola onde eu completei a 

minha formação, com a designação de Liceu Nacional de Matosinhos. Mais 

tarde, em 1989, receberia a designação atual de Escola Secundária Augusto 

Gomes – Matosinhos. Em 2002 o nome passaria a ser Escola Secundária com 

3º ciclo Augusto Gomes. A escolha da designação Augusto Gomes teve em 

conta a tradição artística da Escola e o intuito de honrar um pintor 

matosinhense, cuja obra reflete, na temática e na interpretação das formas, a 

terra e as suas gentes.   

A Escola Secundária c/ 3º ciclo Augusto Gomes possui, 7 divisões cobertas, 

para além do campo polidesportivo exterior como apresenta a seguinte 

ilustração (ilustração 1). Apesar de não estar desenhado na figura, existe 

também um campo de voleibol no espaço mesmo em frente ao ginásio e 

abaixo do pavilhão Nascente e um campo de futebol por trás do pavilhão sul 

contudo, este não foi utilizado para a prática desportiva das aulas de educação 

física, devido ao mau estado do piso. 

O pavilhão principal (Central) é onde se encontram os serviços administrativos, 
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a sala dos professores, o bufete e a cantina. Os 3 pavilhões secundários da 

escola (Nascente, Poente e Sul) são os que albergam as salas de aulas e 

gabinetes das várias disciplinas incluindo o dos Estagiários de EF. No total 

existem cerca de 30 salas de aulas, 5 gabinetes e 7 Laboratórios, a papelaria, 

a reprografia e o auditório.  

O Centro de Recursos Educativos conta com um pavilhão próprio onde se 

encontra um espaço de leitura, áudio-vídeo, lazer e informático. Existe ainda 

um outro pavilhão, um pré-fabricado destinado ao Centro de Formação de 

Professores visto que a Escola Secundária Augusto Gomes é Escola – Sede 

do Professor – Centro de Formação de professores de Matosinhos, que foi 

criado em novembro de 1992 e congrega 58 escolas associadas: 21 Jardins de 

Infância, 27 escolas de EB 1º Ciclo, uma Escola EB - 1,2,3, 5 Escolas e EB – 

2,3, três Escolas Secundárias e uma Escola Profissional. Este centro tem como 

finalidade: a: promoção do aperfeiçoamento das competências profissionais de 

educadores e professores, dar resposta a necessidades concretas organizadas 

com o cariz definidor de uma identidade própria do centro, oferecer formação 

com ligação direta e absoluta à realidade da atividade de docente, respeitar os 

princípios da formação contínua entendida como um direito, (…) como 

instrumento de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagens, (…) como 

meio de dignificação e progressão na carreira. 

Os espaços desportivos da escola são os 2 campos de futebol exteriores e um 

de voleibol também exterior assim como um pavilhão característico, um G3, 

com capacidade para albergar 3 aulas em simultâneo. O seu piso possui 

marcações de praticamente todas as modalidades e o material que a escola 

possui também permite a prática das mais variadas modalidades. Eu 

pessoalmente não encontrei qualquer limitação devido ao material existente no 

pavilhão, a não ser que mais que duas turmas lecionassem a mesma 

modalidade ao mesmo tempo. 

Relativamente à organização da ESAG, utiliza o regime triplo de aulas manhã, 

tarde e noturno. A oferta educativa abrange os cursos Cientifico-humanisticos: 

Ilustração 1 - Planta da Escola 
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Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e 

Humanidades, os cursos profissionais: de Higiene e Segurança no Trabalho, de 

Informática de Gestão, de Técnico de Gestão e de Técnico de Turismo e por 

fim os cursos CNO. 

A comunidade escolar é constituída por 528 alunos no regime diurno e 

35 Turmas. 

A ESAG tem uma missão que nos diz o seguinte: ― Contribuir para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos alunos, 

incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e 

solidários, capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em 

que se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva.‖ Esta 

missão visa claramente o desenvolvimento completo do indivíduo nos seus 

mais diversos níveis. 
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4.3 - Grupo de Educação Física 

 

O grupo de EF da ESAG é constituído por um total de 13 professores de 

EF, mais 6 professores estagiários, 3 da FADEUP e 3 do ISMAI, nos quais eu 

me incluo como estudante da FADEUP assim como os meus amigos Mário 

Faria e o Fernando Teixeira, agora também colegas de estágio. 

 Na ESAG encontrei um grupo de EF bastante heterogéneo, quer a nível 

dos conhecimentos como de género, gostos e idades, com os quais pude 

aprender imenso. Parecia que os professores tinham sido escolhidos a dedo, 

para colmatar as dificuldades uns dos outros. O professor Francisco era 

especialista no judo, o professor Ricardo no Basquetebol, a professora Maria 

João nas danças, a professor Camila no badminton, a professora Ana Santos 

no Voleibol, etc. Era como se todos os professores formassem um só. As 

entreajudas dentro do grupo eram constantes, o que se traduzia num excelente 

clima dentro do grupo, visto que havia abertura e amizade. 

 Apesar de o meu relacionamento ser ótimo com toda a comunidade 

escolar, era com este grupo fantástico com quem eu mais me relacionava. Mas 

como em todos os pavilhões escolares existem sempre funcionários com os 

quais o meu relacionamento diário era também excelente, o Sr. Augusto e a D. 

Margarida. Aliás logo a seguir à professora Camila Vasconcelos (professora 

cooperante) e aos meus colegas de estágio, foram os meus melhores 

companheiros de estágio. 
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4.4 - O 9ºB 

De forma a entendermos um pouco melhor a população estudantil na 

qual vou tentar incutir ideias, valores e mudanças primeiramente tive de a 

caracterizar. Esta caracterização é importante pois dá-nos uma ideia do que os 

alunos compreendidos nestas idades pensam e as mudanças pelas quais 

estão a passar. Perceber esta faixa etária é fundamental e necessária ao 

professor para atribuir causas a consequências, isto é, atribuir uma causa 

àquilo que o aluno possa fazer e tentar perceber o seu porquê. Devido a isso 

mesmo nós estagiários sob a orientação da Camila Vasconcelos elaboramos 

um questionário individual para melhor os perceber, assim como também 

realizamos um trabalho de caracterização da faixa etária entre os 13 e os 16 

anos. Estas idades correspondem à fase central da adolescência, 

denominação atribuída por diversos autores como, um período controverso do 

crescimento pessoal ao qual estão inerentes diversas alterações mentais e 

físicas bem como uma reconstrução da personalidade do indivíduo.  

É uma etapa cheia de contrastes e paradoxos onde se descobre a 

identidade e a personalidade se define (Hubert & Pedro 2008). 

A caracterização da turma B do 9º ano da Escola Secundária Augusto 

Gomes, fez-se com base num questionário elaborado pelo núcleo de estágio 

da FADE-UP, por mim supra citado acima. 

Este questionário permitiu-me ter um conhecimento mais profundo dos 

alunos de modo a intervir posteriormente de uma forma mais real e consistente 

a nível escolar, e tem como objetivo recolher todos os dados dos alunos com 

relevância para a disciplina, dos quais fazem parte os dados pessoais, a 

situação escolar, a relação com a disciplina de Educação Física, os problemas 

de saúde, a constituição do agregado familiar, o encarregado de educação, a 

relação do aluno com os pais, como se deslocam para a escola e como 

ocupam os seus tempos livres. Todos estes dados recolhidos através do 

questionário permitiram-me conhecer melhor cada um dos alunos nas suas 

diversas vertentes, a nível social, afetivo, escolar ou até mesmo de saúde e 

desta forma intervir mais eficazmente, assim como planear as aulas de acordo 
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com a individualidade de cada um dos alunos, sem os submeter a riscos 

desnecessários. 

O universo da turma do 9ºB era constituído por 23 alunos, dos quais 13 são 

do sexo masculino e 10 do sexo feminino. As suas idades variam entre os 13 e 

os 16 anos, com a maioria a ter 14 anos idade, o normal para o 9º ano de 

escolaridade. 

Um dado bastante curioso que esta turma apresenta é o facto de 

existirem 4 nacionalidades diferentes num universo tão pequeno. São 5 os 

alunos de nacionalidade estrangeira: 2 brasileiros, 2 Ucranianos e 1 alemã. Os 

restantes alunos são de nacionalidade portuguesa. 

Apenas 13 dos alunos pertencem à freguesia de Matosinhos, o que 

significa que o trajeto casa escola dos restantes alunos é um pouco mais 

demorado, no entanto são provenientes das redondezas pois nenhum dos 

alunos demora mais de 20 minutos no trajeto casa-escola e vice-versa. 

Deslocando-se de carro ou a pé. 

Relativamente à constituição do agregado familiar grande parte dos 

alunos vive com os pais e irmãos, no entanto alguns alunos vivem só com a 

mãe e irmãos devido aos pais estarem divorciados, como são os casos de 4 

alunos. A maioria dos alunos não é filho(a) único(a), tendo 1 ou mais irmãos. A 

função de Encarregado de Educação é, em cerca de 71% dos alunos, 

assegurada pela Mãe, enquanto apenas 23% é o Pai e 6% pelo irmão. Ao nível 

das habilitações literárias a diferença entre pais e mães não é muita, sendo que 

a maioria tem o secundário completo, mas as mães no geral tem habilitações 

superiores aos pais. 

Quanto aos hábitos a turma parece estar dentro dos parâmetros normais 

uma vez que: dormem cerca de 8 horas por dia, tomam o pequeno-almoço 

antes de ir para a escola, e fazem 4 refeições por dia e praticam desporto 3 

vezes por semana, sendo que 14 deles o praticam fora da escola em clubes ou 

associações ou por puro lazer. Claro que existem alunos que não cumprem 

estes hábitos, no entanto são poucos, foram identificados e foi-lhes tentado 

incutir esses valores. 
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Um dado importante na turma é que já quase todos os alunos se 

conheciam de anos anteriores, pois já frequentavam esta escola. 

Dos 23 alunos 8 apresentam problemas de saúde, sendo que cinco 

deles são visuais, um de pele e um de coluna, o que inspira mais cuidados 

principalmente em modalidades como a ginástica. As modalidades que ais 

gostam são o futebol e o voleibol, o que parece muito normal visto que o 

futebol é o desporto rei em Portugal e o Voleibol é um dos principais desportos 

da freguesia, uma vez que têm boas equipas. 

Fora da escola os alunos ocupam o seu tempo livre das mais variadas 

formas, contudo, é a conviver com os amigos e ouvir música e no computador 

as que ocupam a maior parte do seu tempo livre. Estes parecem ser os novos 

hábitos dos portugueses, correspondendo ao mercado de oferta das atividades 

de lazer. 
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5 - Realização da Prática Profissional 

´ 

O EP tem por finalidade a integração do estagiário no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo 

as competências profissionais que promovam no futuro dos docentes um 

desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências 

da profissão. 

O EP envolve a realização de várias tarefas propostas nas 4 áreas de 

desempenho: Área 1 organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

sendo que esta área engloba a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino, Área 2 Participação na Escola, que engloba todas as 

atividades não letivas realizadas pelo estudante estagiário, com vista à sua 

integração na comunidade escolar, Área 3 Relações com a Comunidade que 

engloba todas as atividades que contribuam para um conhecimento do meio e 

do local tendo em vista um melhor conhecimento das condições locais da 

relação educativa e a exploração da ligação escola meio e por fim a Área 4 

Desenvolvimento profissional que inclui as atividades e vivências importantes 

na construção da competência profissional, numa perspetiva do seu 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, a colaboração e a abertura à inovação.  
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5.1 - Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem 

 

A área 1 da Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem como o 

próprio nome sugere Organizar e Gerir. Tanto ao nível do ensino como 

empresarial como de outra área diferente o Planeamento é a arma correta, a 

Gestão se houver um bom planeamento vai assegurar que todos os recursos 

são utilizados da forma mais eficaz. Assim sendo o planeamento consiste na 

escolha dos objetivos a médio e longo prazo e na previsão dos meios e 

formas para que esses objetivos tenham maiores probabilidades de serem 

alcançados. O Planeamento permite assim a existência de uma linha de 

rumo, a introdução de objetivos futuros em todas as decisões do presente e, 

em simultâneo a eliminação de pontos fracos e antecipação de ameaças do 

exterior, possibilitando o desenvolvimento da organização através da 

definição de estratégias para o melhor aproveitamento das oportunidades. 

Um bom planeamento não é situação fácil de encontrar pois joga com 

diversos fatores, e no caso da educação com a imprevisibilidade do ser 

humano, visto que não existem 2 iguais, nem mesmos os gémeos, isto no 

caso da educação. Assim é difícil definir uma estratégia única que delimita e 

diminui o erro de forma a atingir os objetivos. Contudo é possível encontrar 

um tronco comum entre os diversos planeamentos no que diz respeito às 

funções ou respostas a que deve dar: qualquer Planeamento deve responder 

de forma clara e precisa às questões ―Onde estamos?‖, no caso particular do 

estágio a análise do meio envolvente desde os recursos humanos aos 

materiais (A conceção), a sua resposta será a base para a definição de 

objetivos e fornecerá a informação necessária para o desenvolvimento de 

estratégias, ―Para onde queremos ir?‖ Que no estágio representa os objetivos 

a que me proponho e ―Como lá chegar?‖ as estratégias e os meios para 

atingir os fins ou seja o Planeamento propriamente dito. Após a fase do 

Planeamento segue-se a implementação ou realização, a qual consiste na 

implementação, coordenação e monitorização das ações definidas – a 

Avaliação. Depois da avaliação segue-se a análise dos resultados – a 
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Reflexão. Formando-se assim um ciclo que se inicia com uma fase de 

conceção onde é feita a análise dos contextos e que vai possibilitar um 

planeamento mais eficaz. Após este momento dá-se a Realização que vai ser 

analisada e refletida através dos resultados das avaliações 

independentemente de serem formais ou não. O bom professor, o reflexivo 

depois da reflexão vai determinar novos objetivos ou seja vai alterar o 

planeamento que será novamente posto em prática, depois avaliado e 

refletido, formando-se assim um ciclo constante. 

Assim sendo dividi a área da organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem em conceção, planeamento, realização e avaliação do ensino, 

não englobei a reflexão pois esta está inerente na avaliação e até em todas as 

outras fases. Neste sentido sinto a necessidade de mostrar a imprevisibilidade 

do ser humano e a impossibilidade em organizar e gerir o ensino e 

aprendizagem. No meu EP na ESAG, aconteceu comigo, mesmo tendo 

realizado todas estas etapas. No dia 7 de outubro de 2010 lesionei-me no 

joelho esquerdo, sendo o resultado clínico o rompimento do ligamento cruzado 

anterior. As consequências foram as mais variadas, desde as faltas, às 

mudanças de planeamentos a que obrigou, daí a importância deste ciclo que 

permite o apropriamento constante às situações. Este facto conduziu-me desde 

logo a um acréscimo de dificuldades que iria ter de as superar. 

 Acredito que é nestas situações de adversidade que evoluímos e 

demonstramos as nossas verdadeiras capacidades. Não sendo fácil mas 

baseado neste espírito tentei enfrentar todos essas situações adversas, 

encarando-as como uma possibilidade de superação. 

 Seguindo a mesma lógica do PFI, que se tratava do meu guião prático 

do estágio profissional, acabei por dividir também esta área da Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem nas mesmas 4 partes: a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação. 
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5.1.1 – Conceção 

 

 A palavra conceção vem do ato ou efeito de conceber, ou seja neste 

caso a conceber o processo ensino-aprendizagem. Para o conceber recorri aos 

conhecimentos por mim adquiridos ao longo da minha formação na FADEUP, 

onde as suas máximas são a reflexão e adaptação às individualidades de cada 

um. Nesse sentido para conceber e planear o meu ensino parti do Modelo de 

Estruturas do Conhecimento proposto por Vickers (1989). 

 Tanto neste modelo da Vickers como em qualquer outra tentativa de 

profissionalismo, é necessário o conhecimento do meio onde se vai atuar, 

neste caso sobre a comunidade escolar, das condições físicas, dos recursos 

destinados à educação e dos seus intervenientes. Foi desta forma que no inicio 

do ano letivo o Grupo de Estágio de EF participou em diversas reuniões quer 

do grupo de EF quer do agrupamento onde se inserem as artes e o desporto, 

com o objetivo de uma melhor integração na escola, realizou também o 

questionário, cada um dos estagiários com a sua turma, eu realizei com o 9ºB 

no primeiro dia de aulas, de forma a conhecer as características sociais, 

económicas, físicas e culturais de cada um dos alunos. Para o conhecimento 

do meio envolvente realizamos dois trabalhos, um sobre a caracterização do 

concelho de Matosinhos e outro sobre a caracterização da ESAG. O primeiro 

com a vista a descobrir o meio social em que a escola se envolve, os costumes 

e as tradições do concelho, o segundo para conhecermos a própria escola 

desde os recursos humanos até aos recursos físicos como os espaços e os 

materiais disponíveis. A associação destes dois trabalhos com o questionário e 

a realização de um teste de Fitnessgram, que define as características físicas 

de cada um desde a força à resistência e à flexibilidade sem esquecer a 

capacidade aeróbia de cada um dos alunos, permitiu-me um bom 

conhecimento de todo o ambiente pedagógico a todos os níveis. No entanto 

como a matéria a lecionar é muito diversa fiz também uma avaliação 

diagnóstica no inicio de cada novo conteúdo. Desta forma as primeiras aulas 

de cada modalidade eram dedicadas à determinação do nível em que os 
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alunos se encontravam, para que fosse possível um planeamento mais 

adequado aos diferentes níveis da turma. 

 Para além da recolha dos dados acima referidos, foi também necessário 

consultar e conhecer os documentos que regulam e determinam a prática do 

docente de EF na ESAG. Entre eles o programa nacional de EF, que se 

encontra bastante desajustado da realidade que se nos apresenta nas escolas, 

o projeto Educativo de Escola e o regulamento interno da escola. 

Através desta fase de análise de contextos e regulamentos pude balizar 

as minhas ideias e pensamentos ao nível extensão e sequência de conteúdos, 

ou seja agora já possuo os conhecimentos necessários para o planeamento. 
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5.1.2 – Planeamento 

 

O Planeamento é a escolha dos objetivos a médio e longo prazo e na 

previsão dos meios e formas para que esses objetivos tenham maiores 

probabilidades de serem alcançados. O Planeamento permite assim a 

existência de uma linha de condutora que me foi bastante útil durante o 

estágio. O planeamento como afirma Mesquita (2001) ―Consiste em delinear 

antecipadamente aquilo que tem de ser realizado, como deve ser feito e 

quem o deve efetuar‖. 

O planeamento nem sempre é 100% eficaz e a prova disso foram as mais 

diversas situações que encontrei no estágio, no entanto diminui em muito os 

erros ao mesmo tempo que organiza o ensino aprendizagem. Contudo o 

planeamento deve dar resposta Para onde queremos ir? E Como lá chegar? 

Depois da conceção tudo se torna mais fácil pois já possuo elementos que 

serão as bases das minhas escolhas definido tanto dos objetivos a cumprir 

como da forma que os pretendia cumprir. 

A fase de planeamento encontra-se no inicio do ciclo logo a seguir à 

reflexão à conceção, e após este passo será novamente adequado aos 

novos dados sempre que assim for necessário. 

Como no subcapítulo acima referi (Conceção), através da análise dos 

resultados revelados pelas consultas dos diversos documentos e dos 

elaborados pelo grupo de estágio, consegui com alguma dificuldade iniciar o 

planeamento. 

 O primeiro ato de planeamento em que me vi envolvido foi numa 

reunião do Grupo de EF logo no inicio do ano em que todos os professores 

em conjunto definimos os conteúdos a abordar em cada período do ano 

letivo. Eu como professor do 9º Ano fiquei no grupo responsável pela 

definição do 9ºano. Após termos decidido a quais as modalidades e em que 

períodos lecionar definimos o numero de horas dedicadas a cada modalidade 

e os créditos que são os blocos existentes para as imprevisibilidades como a 
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chuva e outras situações não previstas. Esta foi o meu primeiro grande ato de 

planeamento no que diz respeito ao ensino. Nesta reunião senti que 

realmente tinha um papel ativo na escola, foi-me dada a voz para opinar e 

decidir como a todos os elementos do grupo. Era com estas pequenas 

grandes ações que cada vez me sentia mais professor. 

Depois das modalidades definidas a abordar em cada Período cabia-me a 

mim de acordo com o Roulement definir a ordem e as modalidades a abordar 

em cada uma delas, visto que por vezes os espaços que nos ficavam 

destinados não eram os mais adequados. Realizei a minha própria 

distribuição e depois em conjunto com a PC e os colegas de EP debati as 

minhas escolhas, assim como participei nas escolhas deles. 

Relativamente ao planeamento das modalidades senti sempre grandes 

dificuldades em adequar os programas de cada modalidade presentes no 

Programa Nacional de EF, pois após as avaliações diagnósticas verificava 

que os alunos com o número de aulas definido previamente na reunião para 

cada modalidade não iriam ser suficientes para atingir determinados objetivos 

que estavam presentes no programa. Assim sendo adaptei o programa às 

exigências da turma tentando-lhes proporcionar experiencias de sucesso e 

contribuir para a sua formação, em prejuízo da quantidade. A meu ver a 

quantidade dos conteúdos de cada modalidade nem sempre é exagerada, 

mas sim a quantidade de modalidades a lecionar. Digo isto pois não acho 

possível que os meus alunos tenham aprendizagens duradouras quando em 

14 blocos de 45 minutos sejam capazes de dar a modalidade de atletismo 

com as seguintes vertentes: resistência, barreiras e salto em altura, ou em 10 

blocos de 45 minutos lecionar ginástica, nos quais é imperativo fazer uma 

avaliação diagnóstica que implica no mínimo 2 blocos de 45 minutos. Assim 

sendo vejo o PNEF algo desajustado da realidade das escolas, pois os 

alunos em tão poucas aulas quase nem conseguem ter ―transfers‖ de 

comportamentos motores e conhecimentos de um ano para o outro. Pois não 

existe tempo de assimilação. Contudo, independentemente de estar de 

acordo ou não, tentei adaptar o melhor possível o PNEF aos alunos e aos 

recursos materiais. 
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Uma vez previstas as modalidades para cada período, uma nova tarefa urge 

nesta fase de planeamento, a extensão sequência dos conteúdos das 

modalidades, a elaboração do planeamento anual, das Unidades Didáticas e 

dos Planos de Aula. Para tal contamos com o MEC (Vickers, 1990) o qual 

permite hierarquizar e estruturar os conteúdos da minha atividade. Este modelo 

conta com 8 módulos: o Módulo 1 – Análise da Modalidade Desportiva, o 

Módulo 2 – Análise das Condições de Aprendizagem, como os recursos 

espaciais, materiais, temporais e humanos, o Módulo 3 – Análise dos Alunos, o 

Módulo 4 – Extensão e Sequência dos Conteúdos, o Módulo 5 – Definição dos 

Objetivos, o Módulo 6 – Configuração da Avaliação e o Módulo 7 – 

Progressões de Ensino. Para todas as modalidades definidas no inicio do 

ano, foi elaborado um MEC pelo Grupo de Estágio. Modelos estes que nas 

modalidades do 1º período foram afetados devido à minha lesão.  

No primeiro Período estava previsto pelo grupo de EF no planeamento para 

o 9ºano que iriam ser abordadas as modalidades, futsal, ginástica de solo e 

atletismo. Atendendo ao facto de me ter lesionado não fui capaz de lecionar a 

modalidade ginástica no solo pois a minha condição física não me permitia 

dar a segurança necessária aos alunos. Assim sendo passei a modalidade de 

ginástica no solo para o 2º período, sem fazer qualquer troca, uma vez que o 

planeamento do 1º Período não contemplava alguns aspetos, como o dia de 

apresentação, o teste de EF e o corta-mato escolar. Para além destas 

lacunas apenas englobava 4 blocos de 45 minutos para o fitnessgram, o que 

foi totalmente impossível de concluir nesses 4 blocos, pois foram necessários 

mais 2, devido ao facto de 2 dos blocos terem ficado reservados para uma 

aula em que se realizaria um dos testes do Fitnessgram, em conjunto com 

outras turmas, o ―Vaivém‖. Acrescentado ainda o facto de eu ter faltado a 

uma aula devido a consulta por causa da minha lesão e nesta altura ainda 

não existir um planeamento para o caso de eu faltar, levou a que perdesse 

mais um bloco de 45 minutos, embora a aula tivesse sido assegurada pela 

PC. Com todas estas aulas perdidas ou não planeadas não fazia sentido 

englobar uma outra modalidade no 1º Período. 
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No 2º Período fui obrigado a retirar uma modalidade visto que, tinha 

passado a ginástica no solo para o 2º Período e o número de aulas 

destinadas a cada modalidade já eram insuficientes. Acabei por eliminar a 

ginástica de aparelhos, ficando então com o Basquetebol, o Voleibol e a 

Ginástica no Solo por troca com a Ginástica de Aparelhos. Neste período não 

estavam novamente contemplados certas situações como os dias dos 

torneios de concelhios, a atividade Street Surfing, nem o Teste Escrito no 

entanto desta vez os créditos foram suficientes para colmatar estes tempos. 

O 3º período já decorreu dentro da normalidade, pois as modalidades 

previstas foram as lecionadas e não houve perdas de horas com atividades 

pois realizam-se todas no 1º e 2º Período de acordo com a política da escola. 

Apesar de todos estes contratempos, foi esse mesmo planeamento que 

nos permitiu a segurança, a qualidade e competência de voltar a planear. Foi 

como um instrumento facilitador de todo o processo ensino-aprendizagem.   
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5.1.3 – Realização 

 

 Esta fase de realização não é mais do que o por em prática da conceção 

e do planeamento. Ou seja trata-se da passagem das ideias teóricas para a 

prática. É portanto uma fase muito difícil mas ao mesmo tempo muito 

estimulante. É aqui nesta fase que nos apercebemos dos muitos erros que 

cometemos devido à falta de experiência, dos nossos maus planeamentos, ou 

até das conceções erradas. 

 Eu não fugi à regra, os erros apareceram nas primeiras aulas desde as 

demoras nas transições, o planeamento de tempo insuficiente ou exagerado 

para determinado exercício, a sua adequação ou não aos alunos ou até mesmo 

ao espaço envolvente. Foram muitos os erros que fui cometendo, mas que 

tenderam a diminuir com o passar das aulas. É bonito perceber o quanto cada 

aluno pode modificar o nosso planeamento inicial. Fazendo-nos perder os 

timings planeados, ou até a sequência dos exercícios, quer através de 

participações muito oportunas, quer através de atos de indisciplina. Se bem 

que na primeira pode ser um bom pronuncio, mas a verdade é que temos de 

aprender a lidar com ambas as situações, resolvendo sempre em prol do 

ensino e da turma. O professor tem de aprender a ouvir os alunos e aprender a 

fazer da escola um lugar no qual seja possível ouvi-los, só assim a aula de EF 

poderá constituir-se num ambiente de ensino e aprendizagem significativo, 

tanto para o professor como para os alunos (Basei, 2008). 

 O comportamento dos alunos por vezes influenciou significativamente a 

condução de algumas aulas, embora não sendo uma turma mal comportada 

por vezes alguns alunos não se comportavam da melhor forma, com 

brincadeira próprias da idade mas impróprias para uma aula. Nessas situações 

tive de atuar e provavelmente das primeiras vezes não tão ríspido como 

deveria ter sido. O que levou a que alguns desses comportamentos se 

repetissem. Esta foi uma situação que me fui apercebendo e fui corrigindo, mas 

que se tornou mais difícil devido à permissividade inicial. Alguns destes 

comportamentos no meu entender resultam do modo como a disciplina de EF é 
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encarada, quase como uma disciplina que não faz parte do programa e 

ausente de conteúdos. 

 Uma das minhas maiores dificuldades na realização da prática foi o 

cumprimento do planeado nas aulas de 45 minutos em que inicialmente quase 

sempre me excedia.  Com o passar do tempo melhorei e já não acontecia, pois 

reduzi à quantidade de exercícios. No entanto para mim não faz sentido as 

aulas de 45 minutos de EF, visto que os alunos não tinham tempo para 

qualquer que fosse a atividade. Todas as aulas é necessários 5 minutos para 

se equiparem mais 5 para se desequiparem, mais a chamada e o aquecimento 

pouco mais de 15 minutos sobram para a aula propriamente dita. 

 Grande parte dos erros que cometia inicialmente deixei de os cometer 

devido a duas coisas essenciais, a primeira de todas à minha reflexão que fazia 

de todas as aulas e a segunda devido aos diálogos tanto com a minha PC 

como com os meus colegas de estágio, que me ajudavam a identificar os erros 

e a corrigi-los. Com o passar do tempo já tinha noção ainda no decorrer da 

própria aula dos erros que estava a cometer e já como os resolver. 

Logicamente não cheguei ao fim do ano letivo como um professor que não 

comete erros, até porque não acredito que essa pessoa exista, o processo de 

construção do professor é contínuo e é para sempre. 

 As observações das aulas dos colegas foram uma mais-valia para as 

minhas aulas, pois nelas encontrei estratégias que eu até ao momento não 

tinha pensado. Aprendi muito nessas aulas de observação e algumas das 

estratégias passei a utilizar mesmo nas minhas aulas. Houve duas que passara 

logo a fazer parte e com resultados de imediato. A primeira foi a introdução de 

uma ou duas voltas ao pavilhão para descontrair após o aquecimento de forma 

a montar os espaços. A segunda foi o facto de quando realizava os exercícios 

de alongamentos os dispunha à minha frente e eles ficavam sempre bastante 

dispersos e estavam mais distraídos. Embora já me tivesse apercebido ainda 

não tinha conseguido resolver, mas quando observei numa das aulas dos meus 

colegas estagiários, descobri que se os encurralasse com a parede conseguia 

o meu objetivo e assim podia-os controlar melhor.  
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5.1.4 - Avaliação 

 

A avaliação funciona como um momento de controlo do processo 

aprendizagem. 

De acordo com Bloom, et al, (1971), estes relacionam a avaliação com a 

verificação de objetivos educacionais. Em função da finalidade da avaliação 

consideram três tipos de avaliação: uma preparação inicial para a 

aprendizagem, uma verificação da existência de dificuldades por parte do aluno 

durante a aprendizagem e o controlo sobre se os alunos atingiram os objetivos 

fixados previamente. Os tipos de avaliação referidos representam, 

respetivamente, a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação 

certificativa ou sumativa 

 A avaliação formativa visa desta forma regular o processo de ensino-

aprendizagem, detetando e identificando metodologias de ensino mal 

adaptadas ou dificuldades de aprendizagem nos alunos.  

Por vezes durante as aulas quando fazia uma avaliação em que utilizava 

uma grelha e tirava apontamentos os alunos perguntavam-me sempre se era 

avaliação. A minha resposta sempre foi: é tanto hoje como nos outros dias, a 

avaliação é contínua. O que quero com isto dizer é que todos os dias são 

momentos de avaliação, embora numa fase inicial se faça uma avaliação 

diagnóstica para descobrir as capacidades dos alunos e preparar as aulas a 

partir desse ponto. Depois, é necessária a avaliação formativa para controlar a 

progressão dentro do que foi planeado, e caso seja necessário reajustar. E por 

fim o momento mais formal, quando se trata da ultima avaliação da modalidade 

pois é nela que vamos verificar o que os alunos aprenderam, a avaliação 

sumativa. Neste sentido construí grelhas de avaliação diagnóstica e grelhas de 

avaliação sumativa, com critérios bem definidos. A avaliação formativa 

acontecia em todas as aulas e era controlada através dos relatórios reflexivos. 
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No inicio do ano foram definidos os critérios de avaliação da disciplina 

em conjunto com o Grupo de EF, os quais determinavam que 60% pertencia ao 

domínio Psicomotor nomeadamente no que se refere ao domínio das 

habilidades motoras especificas de cada modalidade, dos conhecimentos e da 

sua aplicação e eram avaliados através de testes práticos e grelha de registo 

de observações . As Os restantes 40% em 15% para os relatórios das aulas e 

testes escritos e os outros 25% o domínio das atitudes e valores avaliados 

através de grelhas de registos. 

No final a classificação atribuída a cada aluno é o mais importante, pois 

como afirma Porreneud (1982 ) ―a classificação é a única fonte de informação a 

partir da qual o aluno, os encarregados de educação e a escola se podem 

relacionar‖. 

Ao classificar atribui-se um mérito relativo ao aluno, permitindo promover 

os alunos no sistema escolar e social na medida em que é possível ordená-los 

segundo níveis de competência social. 

 Como desvantagem da classificação, em primeiro lugar, note-se que a 

classificação traduz-se numa nota que pouco esclarece, muitas vezes de pouco 

valor preditivo. 

Sabendo da importância da avaliação e lembrado constantemente pela 

PC, para além das grelhas de avaliação das modalidades elaboradas por mim, 

utilizei a ponderação definida no inicio do ano para os conhecimentos e 

competências e para as atitudes e valores, que são iguais para toda a escola. 

Como forma de diminuir os erros e evitar tendências criei um ficheiro no 

Microsoft Excel com as grelhas de avaliação. 

A avaliação não tem, necessariamente, de ser uma tarefa exclusiva dos 

professores, podendo essa atividade, com muitas vantagens, ser partilhada, 

nomeadamente, com os alunos. A autoavaliação onde os alunos demonstram a 

consciência sobre os seus conhecimentos e aprendizagens. 

Durante as minhas tarefas de avaliação não senti muitas dificuldades em 

atribuir uma classificação a cada aluno, pois possuía uma grelha com os 

critérios perfeitamente discriminados para cada elemento da avaliação e com o 

seu peso. O que senti foi que a escala de 1 a 5 para o 9ºano é algo injusta para 

alguns alunos, uma vez que podem-se sentir injustiçados, por acharem ser 

melhores que algum aluno com a mesma nota, mas a verdade é que para 



- 81 - 

 

encaixar todos os alunos de uma turma com notas de 1 a 5 é muito normal que 

isso aconteça. É por isso mesmo a avaliação um processo de grande reflexão 

e acima de tudo é necessário muita ponderação. Embora não tivesse tido 

muitas dificuldades sentia uma grande responsabilidade, pela qual tinha de 

saber responder e justificar cada uma das notas atribuídas. 
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5.2 - Área 2 – Participação na Escola 

 

 A área 2 Participação na Escola, tal como definem os documentos 

orientadores, engloba todas as atividades não letivas realizadas pelo estudante 

estagiário, com vista à sua integração na comunidade escolar (Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional). 

Com o intuito de participar e de me envolver nas diferentes atividades 

propostas pelos diferentes organismos da ESAG dispus-me a entregar a 100% 

assumindo funções e tarefas nas mais diversas atividades. 

Desde o inicio do ano letivo que fui/fomos (grupo de estágio FADEUP) 

participando em todas as reuniões para a qual a nossa PC também era 

convocada, para que de certo modo percebamos melhor todas as dimensões 

do ser professor, desde as educações do grupo de EF às reuniões do 

departamento que estava junto com o grupo das Artes, esta foi também uma 

forma de nos integrarmos melhor na comunidade escolar pois assim tínhamos 

oportunidade de conviver com outros professores, conhecer outros problemas 

sentidos pelos professores para além dos da EF, ter uma parte mais ativa pois 

desde o inicio do ano, que nunca nas reuniões fomos esquecidos. 

As reuniões que mais me marcaram foram as reuniões do conselho de 

turma com todos os professores, o delegado de turma e os encarregados de 

educação de dois alunos da turma. Nestas reuniões percebi o quanto é difícil 

ser professor, pois se por um lado um dos encarregados de educação que era 

compreensível e acreditava no nosso trabalho, dando opiniões da mesma 

forma que estava disposto a ouvir as dos professores, por outro lado tínhamos 

outro encarregado de educação que era quase oposto, que notava-se 

claramente que não acreditava no valor dos professores embora nunca o tenha 

afirmado e tentando sempre recorrer a decisões que beneficiassem a sua filha 

mesmo que para isso tivesse que prejudicar outro aluno. Por aqui percebi as 

grandes dificuldades que os professores encontram fora da sala de aula e 

ainda a tarefa mais difícil do DT que tinha de saber lidar com todas estas 

situações e muitas outras que não tive oportunidade de acompanhar. 
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Para além do envolvimento nas reuniões tive a oportunidade na maioria 

das atividades planeadas no plano anual de atividades. Tais como estar 

envolvido na organização de várias atividades como no Corta-Mato escolar, no 

Nestum Rugby, no Sumol 3x3 de basquetebol e nos torneios interconcelhios de 

andebol. 

O meu envolvimento no Corta-Mato começou nas reuniões de 

preparação da atividade na qual foi discutido o percurso, o número de voltas de 

acordo com a faixa etária e o género, como seriam as vedações do percurso, 

os dorsais que alunos iriam envergar, os prémios nos quais aproveitamos o 

excelente relacionamento dos professores de EF e das Artes para 

trabalharmos em conjunto, ficando estes com o trabalho de realizarem os 

troféus. Pelo meio destas reuniões fui espalhando a excelente ideia junto dos 

meus alunos do 9ºB para a participação no Corta-Mato. A adesão por parte 

destes foi boa e consegui mesmo ter uma aluna a ficar em 2º lugar no seu 

escalão. Durante o dia da atividade vivi toda a azáfama da prova, ajudando na 

montagem do percurso e na vedação do mesmo. Durante a prova nós 

estagiários da FADEUP e ISMAI ficamos responsáveis pelo controlo da 

execução do percurso e por isso mesmo ficamos em pontos estratégicos do 

percurso. Já no final participamos também na entrega de prémios e na 

desmontagem do percurso. Foi um dia diferente que me deu grande prazer, 

pois via toda a escola envolvida no mesmo projeto. É só pena mesmo que este 

dia obrigue os alunos a faltar às aulas para participarem no Corta-Mato, mesmo 

sendo esta falta justificada, pois as aulas não foram interrompidas e quem não 

participava no Corta-Mato tinha mesmo de ir às aulas. 

O campeonato Nestum Rugby nasceu no 2º período, com uma 

organização muito diferente, com menos envolvência da comunidade escolar, 

talvez por se encontrar menos enraizado na escola. O facto de a grande 

maioria dos alunos nunca ter tido a oportunidade de praticar esta modalidade 

nas suas aulas de EF acaba também por contribuir para uma menor 

participação visto que só os mais descomplexados e mais arrojados vão 

participar. Para este campeonato estivemos mais envolvidos no próprio dia 

prova, embora também tenhamos estado presentes nas reuniões em que se 
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planeou a atividade. No dia da prova contamos apenas com 4 equipas e 2 

delas não se tinham inscrito corretamente. Vivemos aqui uma situação difícil na 

qual a atividade corria o risco de ser um falhanço, no entanto com o apoio dos 

professores EF e dos PE de EF conseguimos junto dos alunos formar a terceira 

equipa. Durante o torneio tive a oportunidade de por em prática os 

conhecimentos adquiridos na formação de TagRugby, o que foi ótimo pois 

ajudou a consolidar esses conhecimentos. Não foi uma atividade em que 

sentisse grandes dificuldades devido à experiência de arbitragem. Agradou-me 

muito esta participação e senti as dificuldades que resultam da organização de 

uma prova em que a modalidade é pouco conhecida, no entanto foi mais uma 

experiencia positiva em que tive muito contacto com os alunos de outras 

turmas e com os professores de EF. 

Ainda durante o 2º Período decorreu na ESAG um torneio de 

basquetebol de 3x3, em que os estagiários quer da FADEUP quer do ISMAI 

acompanhados por mais 4 professores de EF da escola, estiveram 

responsáveis pela organização e gestão durante o evento. Eu pessoalmente 

estive em atividades de arbitragem, fazendo mesa em vários jogos, arbitrando 

outros. Pelo meio ainda ajudei a orientar as equipas para que os jogos 

pudessem decorrer como planeado. Foi uma atividade com muitos 

participantes e fazendo uma comparação com o Nestum Rugby a adesão foi 

muito maior e penso que se deveu apenas aos factos supra mencionados que 

são respetivamente ser uma modalidade mais conhecida e estar mais bem 

enraizada nas atividades da escola, uma vez que já se vêm a realizar há 

alguns anos. 

Por fim os torneios de concelhios onde eu juntamente com o meu colega 

de estágio Fernando Teixeira e mais uma professora de EF da ESAG ficámos 

responsáveis pela equipa de andebol masculina e feminina. A professora da 

ESAG deu-nos total liberdade dizendo mesmo a equipa é vossa. Assim sendo 

vestimos a pele de treinadores e selecionadores, que acabou por não ocorrer 

bem desta forma, tendo que em vez de fazer o papel de selecionador passar a 

recrutados para o andebol masculino, pois haviam poucos inscritos nos treinos. 

Foi uma experiência incrível, nunca tinha tido a oportunidade de treinar uma 
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equipa, embora tivesse praticado andebol durante muitos anos, ao contrário do 

meu colega Fernando que nunca tinha jogado andebol, mas que já contava 

com alguma experiência de treino. Inicialmente no primeiro treino fiz quase um 

papel de adjunto, mas com o passar do tempo rapidamente comecei a ser mais 

participativo e a impor as minhas ideias, passando assim a assumir cada vez 

mais os treinos e assim progressivamente, até chegar aos dias do torneio em 

que já liderava a equipa. Sentia-me muito bem, parecia tudo natural, mas a 

verdade é que sem a ajuda do Fernando, o apoio da professora responsável 

que confiava plenamente em nós e a minha experiência de andebol tudo seria 

mais difícil. Tudo isto levou a que fosse a experiência que mais me fascinou 

durante o EP. Os dias do torneio foram do melhor, as nossas equipas, 

masculinas e femininas pareciam que já estavam connosco há imenso tempo e 

sentia-se a união entre eles. A equipa feminina foi a que mais me motivou, pois 

tratava-se de alunas todas com experiência de Andebol e com uma vontade de 

ganhar proporcional à de treinar, por outro lado a equipa masculina era 

completamente diferente tinha 3 jogadores que nunca tinham jogado andebol, 

mas muito empenhados, outros que já se davam como derrotados, antes do 

próprio jogo se iniciar. Tudo isto proporcionou-me esta experiencia fantástica, 

lidar com estes problemas todos. Começando pela equipa feminina, onde todas 

eram muito unidas, mas ao mesmo tempo estavam tão ansiosas pela 

participação que, quase choravam quando cometiam algum erro e a verdade é 

que este empenho e dedicação levou-as à final. Mas o caminho que as levou lá 

foi esplêndido, em todos os jogos jogaram todas as alunas inscritas na equipa, 

e a entreajuda da equipa não se fazia ressentir, mesmo quando estavam em 

campo as jogadoras com menos experiência. Foi com esta humildade que esta 

equipa chegou à final e me deu enorme gozo de a orientar nos jogos, gerindo 

as emoções, o tempo de jogo de cada uma, o resultado e a ansiedade. Mas a 

final foi o dia do grande teste para elas. Se nos jogos anteriores estavam 

nervosas neste ainda mais, mas ao mesmo tempo confiantes. A ansiedade 

junta com a confiança fez uma mistura terrível na equipa quando as primeiras 

coisas saíram mal. Chegamos ao intervalo a perder por 7 golos de diferença e 

já ninguém acreditava. Foi neste momento que eu senti que tinha de fazer 
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alguma coisa. Era uma situação difícil, mas por incrível que parecesse com 

uma diferença de golos tão grande e uma equipa adversária tão forte, eu ainda 

acreditava no valor da equipa, aliás tinha a certeza que iríamos inverter a 

imagem que tínhamos deixado na primeira parte. Mostrei-lhes isso mesmo e 

tentei aliviar-lhes um pouco a pressão que estavam a sentir, definimos uma 

nova estratégia e entretanto iniciou-se a 2ª parte, a equipa estava bem e a 

conseguir parar o adversário, recuperaram a confiança no seu jogo e 

começaram a criar mais perigo. A recuperação começou, a diferença era cada 

vez menor e a equipa estava ainda mais unida, quando a diferença era já só de 

2 golos, e o tempo estava a terminar tivemos o azar de falhar um livre 7 metros 

e enviar uma bola ao poste. Estes dois azares poderiam ter dado o empate a 

esta equipa que pela segunda parte o merecia. No final a desilusão era grande 

por parte das minhas jogadoras, mas a minha era um sentimento de alegria por 

uma segunda parte tão boa, conseguia superar a tristeza da derrota, expliquei-

lhes isso mesmo no final do jogo e dei-lhes os parabéns. Este foi sem dúvida a 

minha melhor experiência de participação na escola, sentia mesmo que tinha 

contribuído para a equipa de forma positiva. 

A equipa masculina era uma tarefa difícil de gerir, pois no meio de tantas 

diferenças quer de estatura, quer técnicas, quer de experiência teria de haver 

lugar a uma equipa que nunca tina treinado junta. Um papel difícil com 

jogadores que nem conhecia. Numa conversa com o Fernando decidimos 

colocar apenas os jogadores que já conhecíamos, mesmo quando sabíamos 

que tínhamos melhores jogadores no banco pois observamo-los no 

aquecimento. Grande parte da equipa inicial nunca tinha jogado andebol, 

sentiram muitas dificuldades mas, com o passar do tempo começaram a 

acertar, os novos foram entrando e a equipa foi ganhando alguma consistência. 

Perdemos o primeiro jogo, ganhamos o 2º e quando fomos defrontar a melhor 

equipa do torneio, os mais experientes diziam que nem valia a pena jogar. Aqui 

senti-me numa situação completamente nova, jogadores desmotivados pelo 

poderio do adversário, pedi-lhes que dessem o máximo e que dignificassem a 

sua própria dignidade, nem sequer a da equipa. Todos concordaram embora 

eu soubesse que à primeira adversidade tudo poderia mudar, e assim foi por 
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parte de um dos nossos melhores jogadores tecnicamente, rapidamente o 

substitui e tive uma conversa com ele na qual ele não se mostrou muito 

preocupado, mas os colegas sentiam a falta e tentavam motiva-lo para que ele 

regressa-se. Ao fim de uns minutos na 2ª parte dei-lhe essa nova oportunidade, 

mas mal entrou demonstrou toda a sua displicência ao levar um amarelo 

propositadamente, saiu novamente e não mais voltou a entrar. Foi uma 

situação difícil que gostava de a ter conseguido resolver de outra forma, mas 

não a consegui nem eu nem o meu colega Fernando. Refleti muito sobre esta 

situação, falei com outras pessoas e todas concordaram. Fiquei com pena de 

não ter a oportunidade de os continuar a treinar, pois gostava muito de voltar 

para perceber e aprender com o evoluir desta situação que a queria resolver o 

mais rápido possível. 

Todas estas participações em atividades contribuíram para a minha 

integração na escola que achou que correu bastante bem. Guardo já com 

saudades estas participações que fizeram parte da minha aprendizagem 

durante o estágio. 
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5.3 - Área 3 – Relação com a Comunidade 

 

A área da Relação com a Comunidade engloba todas as atividades que 

contribuam para um conhecimento do meio e do local tendo em vista um 

melhor conhecimento das condições locais da relação educativa e a exploração 

da ligação escola meio. (Normas Orientadoras do Estágio Profissional) 

 A relação com a comunidade é uma área difícil de se estabelecer no 

entanto nós procuramos desenvolvê-la ao no inicio do ano aquando das 

sugestões de atividade eu ter proposto em conjunto com os meus colegas de 

estágio fazer um rastreio visual e auditivo e até mesmo uma análise ao sangue 

pois reparámos através dos nossos questionários de apresentação que muitos 

dos nossos alunos não sabiam qual era o seu tipo de sangue. No entanto com 

o passar do tempo verificamos a impossibilidade da análise sanguínea, devido 

a custos e meios legais. Assim sendo sobravam-nos os rastreios visuais e 

auditivos. No final acabamos por fazer apenas os visuais devido às respostas 

das empresas que íamos solicitando. 

 O rastreio Visual acabou por ficar o nosso trabalho de relação 

com a comunidade, pois o nosso rastreio era aberto a todos os participantes 

incluindo pais dos alunos e até mesmo os cidadãos comuns sem ligações à 

escola. Para isso depois de conseguirmos uma empresa que nos fizesse o 

rastreio de forma gratuita elaboramos um documento para publicar no jornal da 

região vários flyers para distribuir pela escola, assim como cartazes com 

indicações das salas em que se realizavam. O dia do rastreio acabou por ser 

nos dias de Encontro da ESAG que são os últimos 2 dias do 2º Período em que 

os alunos não têm aulas onde se realizam diversas atividades. E foi aqui que 

surgiu a nossa possibilidade de realizar esta tarefa pois a escola tinha acabado 

de entrar em obras e não haviam salas disponíveis durante os dias de aulas. 

Durante os dois dias contabilizamos quase 300 rastreios um número bastante 

superior ao esperado. Depois do sucesso da atividade refletimos como já é 

hábito neste grupo de trabalho e concluímos que havia pelo menos um item no 

qual poderíamos melhorar a nossa atividade, pois a qualidade da informação 



- 90 - 

 

prestada a quem realizava o rastreio, foi um pouco deficiente, visto que 

nenhum de nós tinha qualquer conhecimento sobre oftalmologia, nem mesmo a 

técnica que realizava os rastreios. 

Embora a população exterior à escola não se tenha deslocado até à 

ESAG para fazer os rastreios visuais, todo o tipo de pessoas da escola 

realizaram o rastreio, desde os auxiliares de ação educativa, até aos 

administradores e informáticos, não esquecendo os professores. Não podemos 

dizer que foi um sucesso pois esperávamos alguns pais de alunos e algumas 

pessoas não ligadas à ESAG. No entanto no número de participantes foi um 

verdadeiro sucesso pois não contávamos com tantos alunos a participar. 
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5.4 - Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

A área 4 corresponde ao meu desenvolvimento profissional, ou seja é 

uma secção que engloba todas as minhas atividades e vivencias que são 

consideradas importantes na construção da tão desejada competência 

profissional, numa perspetiva de desenvolvimento ao longo da vida. A 

constante necessidade de atualização e desenvolvimento em que o homem 

vive, de modo a estar inserido numa sociedade é também a mesma 

necessidade que o professor tem de se atualizar e desenvolver, pois só assim 

conseguirá chegar à competência. O próprio Ministério da Educação assim o 

defende na medida em que todos os professores têm de fazer ações de 

formação contínuas. ―Criado pelo Decreto-Lei nº 249/92, de 9 de novembro, 

veio possibilitar a concretização do reconhecimento da formação contínua 

como um direito e um dever de todos os profissionais da educação e como 

condição necessária à progressão na carreira.‖ Formação continua Docente 

disponível em http://www.dgrhe.min-edu.pt/web/14654/formacao_continua 

 Neste sentido e porque nem só da prática reflexiva e da aprendizagem 

vive a formação realizei vários trabalhos e participações em pequenas 

formações que contribuíram de forma significativa para o meu desenvolvimento 

profissional. Na ESAG realizei 2 mini formações de Judo, realizei dois trabalhos 

sobre o estatuto e o acesso à carreira docente, uma atividade chamada Street 

Surfing. Fora da ESAG mas em consequência do estágio pedagógico a 

formação do Nestum rugby e como trabalhos decorrentes do EP, realizei o PFI, 

o Portfólio e inclusivamente este relatório de EP. 

No primeiro Período as atividades de desenvolvimento profissional 

propriamente ditas praticamente não existiram para além dos trabalhos de 

reflexão e do PFI, visto que se tratava de um período de adaptação e com 

inúmeros trabalhos de caracterização e os já bem conhecidos MEC´s. 

Inicialmente não percebi muito bem qual a intenção do PFI, nem os seus 

objetivos, mas agora que estou a realizar este documento final, posso ver o 

quanto ele me tem sido útil, nomeadamente neste item da prática profissional.  
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Este Projeto aparece no EP, com o objetivo de ser um documento de 

suporte ao professor, que irá servir-lhe de fio condutor ao longo do estágio, não 

como um mapa orientador de atividades, mas sim como uma compilação de 

dificuldades, problemas e barreiras que o professor espera encontrar no seu 

desenvolvimento. 

Este projeto obrigou-me a refletir mais profundamente sobre, aquelas que 

pensava serem as minhas maiores dificuldades e sobre quais as minhas 

potencialidades e como compor a melhor forma de as maximizar. Ou seja, 

encontrar a forma mais adequada de colmatar as minhas lacunas de 

conhecimento e experiências e ultrapassar todas as barreiras que iriam 

aparecer ao longo deste percurso. 

Penso que de uma forma ou de outra consegui realizar os objetivos a que 

me propus aquando da realização do PFI, no entanto acabei por encontrar 

mais algumas situações que não esperava e outras que as esperava 

ultrapassar de uma forma e acabou por ser por outra, tudo isto acabou por me 

ajudar a crescer neste caminho atribulado. 

Já no segundo período escolar voltaram as tarefas nomeadamente os 

trabalhos sobre o estatuto da carreira docente e o acesso à carreira docente, 

assim como as formações Nestum Rugby, o Street Surfing e as 2 formações de 

Judo. 

Os trabalhos sobre o estatuto da carreira docente e do acesso à carreira 

docente foram dois trabalhos em grupo propostos pela Professora Cooperante 

Camila Vasconcelos, sobre dois temas que ela achava essenciais para a nossa 

(grupo de estagiários) formação. Esta ideia surgiu pois nos estágios que 

orientou anteriormente costumava ser uma prática comum. Assim sendo como 

tínhamos os restantes trabalhos bem encaminhados respondemos 

afirmativamente ao desafio. Foram dois dos trabalhos que mais gostei de 

realizar, pois permitiu-me a mim e aos meus colegas tomar conhecimento de 

muitas das leis e procedimentos para concursos, progressões e ingressos na 

carreira docente, os direitos e os deveres, o modo de avaliação dos 

professores que tanta discussão tem provocado, etc. Após a conclusão dos 
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mesmos tínhamos de apresentá-los perante a professora cooperante numa 

sala que tinha reservado para o efeito e sem apoio multimédia. O estilo de 

apresentação acabou por não ser muito formal e até por vezes em forma de 

debate, o que me pareceu bem mais proveitoso pois podemos esclarecer 

algumas das dúvidas com que tínhamos ficado durante a preparação desta 

tarefa. 

A formação TagRugby, foi realizada durante um sábado, como se tratasse 

de uma formação extra, mas a qual incluo neste relatório de estágio, porque só 

foi proporcionada devido ao facto de nos encontrarmos a estagiar na ESAG. 

Esta formação foi muito proveitosa para a minha formação, e tive a 

oportunidade logo de por em prática os conhecimentos adquiridos no evento 

Nestum Rugby, no qual os estagiários eram os responsáveis pela arbitragem. 

Outro motivo pelo qual esta formação foi muito proveitosa devia-se ao facto de 

nunca ter tido formação acerca desta modalidade, que posso ter que vir a 

lecionar no futuro. 

A modalidade Street Surfing era para mim totalmente desconhecida, até ao 

momento em que tive o prazer de contar com o técnico João Gomes, numa das 

minhas aulas de 45 minutos, logo no inicio de janeiro. Esta formação decorreu 

numa fase em que eu ainda me encontrava a recuperar da operação ao joelho 

a que tinha sido sujeito em novembro, não foi fácil resistir a esta nova forma de 

se movimentar, sobre uma prancha com apenas duas rodas. Com a ajuda da 

PC ainda resisti os primeiros minutos, mas depois de ver outros professores e 

muitos dos meus alunos, acabei por ter mesmo que experimentar, felizmente 

correu muito bem e hoje estou ansioso por comprar uma prancha de Street 

surfing. A forma como contribuiu para o meu desenvolvimento profissional 

deve-se essencialmente ao facto de ficar a conhecer uma nova modalidade 

radical e a experiência de ter de controlar os meus alunos num contexto 

completamente diferente, assim como colaborar com eles numa situação de 

aprendizagem mútua, pois para mim também era novidade. 

Por fim mas não as menos importantes, tivemos as duas formações de 

Judo, sendo que a 2ª realizou-se devido ao sucesso da 1ª. Pela razão no 
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parágrafo acima apresentada não pude realizar a formação como aluno, 

apenas observador. Estas realizaram-se apenas devido à grande amabilidade, 

disponibilidade e sentido de entreajuda de um dos professores da escola que 

se dispôs a transmitir alguns dos seus conhecimentos relativos ao judo com o 

intuito de permitir aos seus colegas de grupo alargarem os seus 

conhecimentos. Já tinha tido oportunidade de a praticar a modalidade de Judo 

nas aulas de Estudos Práticos e nas de Didática. No entanto a forma de 

abordar a aula do professor da ESAG, cinturão castanho foi um pouco 

diferente, penso que devido ao publico desta aula, que eram seus colegas de 

profissão e de todas as idades, desde os mais novos os estagiários até aos 

professores mais antigos. Foram momentos de grande diversão, mas ao 

mesmo tempo de aprendizagem e camaradagem. Este foi o lema das duas 

formações em que pude observar e juntar ao meu leque de exercícios mais 

alguns. Infelizmente esta modalidade não constava no meu programa do 9º 

ano e por isso mesmo não pude por nenhum dos meus novos conhecimentos 

em prática. A disponibilidade do professor foi tanta que realizou um pequeno 

dossier sobre Judo e um CD sobre o mesmo para cada um dos participantes. 

 Todas estas vivências contribuíram significativamente para esta minha 

formação profissional, muitas delas ainda pouco tive oportunidades de as por 

em prática, mas o momento delas vai chegar e eu graças a estas formações e 

a todas as outras anteriores vou poder estar mais preparado.   



- 95 - 

 

6 - Conclusão e Perspetivas para o Futuro 

 

O Estágio Profissional marca o final da minha formação inicial, o inicio 

de uma nova fase na minha carreira. Ao longo deste estágio foram inúmeras as 

situações por mim vividas, umas muito boas outras menos boas, mas o mais 

importante é o que elas contribuíram de forma positiva para a minha formação 

enquanto docente de EF. 

Neste momento final e passado esta experiencia enquanto docente 

estagiário de EF acredito que adquiri novos conhecimentos e experiencias que 

me permitem encarar o futuro com mais confiança. As dificuldades que se 

apresentaram neste meu trajeto acabaram por ser as situações que mais me 

fizeram evoluir. 

Não vejo o fim deste estágio como o fim da minha formação apenas uma 

época de viragem em que adquiri as competências básicas, mas que a partir 

deste momento tenho de continuar a minha construção, pois este momento foi 

apenas a fase inicial do meu crescimento enquanto professor. 

Uma das conclusões que tiro deste estágio deve-se à passagem da 

teoria à prática. Por vezes parece simples, mas a verdade é que o mínimo de 

interferência por parte de um dos intervenientes ou até das modificações do 

contexto podem alterar por completo todo o planeamento. É neste contexto que 

decorrem a maioria das aulas de EF, como tal as reflexões e o planeamento 

são essenciais pois evitam muitos erros, assim como uma correta 

caracterização da turma permite dar as respostas adequadas. 

A segunda grande lição que retiro deste estágio deve-se à relação com 

os alunos. A relação sempre foi excelente, mas tem que ser haver uma linha 

que separa o Eu Filipe do Eu professor, e essa linha tem de ser visível e bem 

delineada para os alunos, algo que senti dificuldades numa fase inicial pois 

queria conquistar os alunos e posteriormente em impô-la. Esta fronteira é tanto 

mais difícil de ser respeitada quanto menos a mostrarmos aos alunos. 

Mas o maior ensinamento deste estágio resulta da capacidade de 

reflexão que desenvolvi ao longo do ano e que me permitiu crescer enquanto 

docente estagiário. É a reflexão que me dá confiança para resolver todos os 

problemas do futuro, é também graças à reflexão que muitos dos meus erros 

foram corrigidos, não esquecendo o papel da professora cooperante que tantas 

vezes me guiou nas reflexões. 

No inicio do ano letivo confiava no poder da reflexão mas só com o 

decorrer da prática fui percebendo. Pois a reflexão que desenvolvi durante as 

minhas aulas fez-me olhar com outros olhos para as aulas dos outros 
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professores, conseguindo retirar conhecimentos e estratégias bastantes 

positivas e que poderei vir a aplicar nas minhas aulas. Para isto muito contribui 

as observações das aulas dos meus colegas de estágio. 

Tal como no desenrolar deste relatório vim demonstrando através de 

alguns autores com os quais eu partilho a opinião: não existem fórmulas ideais 

para o sucesso, nem apenas uma só. É com grande sentimento de 

responsabilidade e coragem que assumo a procura pelas ―fórmulas‖, ou antes 

pelo meu caminho de sucesso. 

O futuro não se avista risonho para a profissão de docente de EF, uma 

vez que a entrada no mundo da docência está bastante congestionada. Mas é 

com otimismo e com o sentimento de que realizei o curso dos meus sonhos e 

que estou disposto a entrar no meu mundo profissional e aceita-lo como o meu 

futuro. 

A busca pelo crescimento da minha identidade continua… 

 

 

Fim 

 de um livro, 

De uma página, 

De um texto, 

De um desenho, 

De ano, 

De um ciclo, 

De uma escola… 

INÍCIO 

De um novo livro, 

O virar da página, 

Construção de novos percursos, 

De saberes, 

De sonhos, 
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Como uma hera subindo o muro, 

Crescendo e afirmando-se… 

Professora ESAG   
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Anexo 1 

PLANO DE AULA 

Professor:  Ano/turma: 9ºB Data:  

Local: Escola Secundária Augusto 
Gomes 

Espaço:  Hora:  

Duração:  

Aula nº: 22 e 23 Sessão nº: Nº de alunos:  

Unidade didática:  

Função didática: 
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Habilidades Motoras:  

Cultura Desportiva:  

Fisiologia do Treino e Condição Física:  

Conceitos Psicossociais: 

Parte 

Objetivos 
Comporta 

Mentais 

Situações de Aprendizagem 

Compo 

nentes 
Críticas 

Organiza 

ção 
Alunos/ 

Professor 

 

In
ic

ia
l 

     

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

     

F
in

a
l 

     

 

  



- 106 - 

 

  



- 107 - 

 

Anexo 2 – Tendencias Motivacionais dos alunos nas aulas de EF 

Índice 

Resumo ...................................................................................................... - 109 - 

Introdução .................................................................................................. - 111 - 

Revisão bibliográfica .................................................................................. - 115 - 

Objetivos e Hipoteses ................................................................................ - 119 - 

Objetivos Gerais ..................................................................................... - 119 - 

Objetivos Especificos .............................................................................. - 119 - 

Material e Métodos ..................................................................................... - 121 - 

Caracterização da Amostra .................................................................... - 121 - 

Materiais utilizados ................................................................................. - 121 - 

Protocolo do teste de aplicação .............................................................. - 123 - 

Tratamento estatístico ............................................................................ - 125 - 

Discussão dos Resultados ......................................................................... - 127 - 

Conclusões................................................................................................. - 131 - 

Sugestoes para futuros trabalhos ............................................................... - 133 - 

Bibliografia.................................................................................................. - 136 - 

 

  



- 108 - 

 

  



- 109 - 

 

Resumo 

 

O presente trabalho realizado procura perceber as principais razoes para a 

desmotivação dos alunos nas aulas de Educação Física, através da realização 

de um questionário junto dos alunos. Este questionário pretende dar a 

possibilidade ao professor de uma ação mais eficiente e eficaz perante os seus 

alunos, podendo até conseguir definir novas estratégias para conseguir a 

motivação dos seus alunos. 

O estudo foi aplicado a 2 turmas, uma do 9º ano com 19 alunos e outra do 10º 

ano com 23 alunos. Desta amostra 18 são do sexo feminino e 24 do sexo 

masculino, sendo o número total de alunos inquiridos de 42. 

O questionário utilizado foi o de Kobalt, que determina os fatores motivacionais 

dos alunos nas aulas de EF se são intrínsecos ou extrínsecos. Este 

questionário é constituído por 3 perguntas e 32 afirmações que o aluno terá de 

responder de acordo com a escala de Likert.  

Após a recolha dos dados e análise estatística concluiu-se que as tendências 

motivacionais são maioritariamente mais elevadas as intrínsecas no 9º ano e 

no 10º ano são variadas. Concluiu-se também que os alunos do sexo 

masculino no geral apresentam maiores níveis de motivação quer intrínseca 

quer extrínseca. Relativamente às idades os alunos do 10º ano representam 

uma maior motivação extrínseca comparativamente com a do 9º ano, devido 

essencialmente à necessidade de tirar boas notas.  
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Introdução 

 

 Neste ponto do meu relatórios final de estágio é pretendido trabalhar um 

problema, uma dificuldade ou algum tema que possa ser potencializado 

decorrente da minha última etapa de formação académica, ou seja resultante 

da pratica profissional deste estágio. Durante esta ultima etapa vários foram as 

situações difíceis que se atravessaram neste meu percurso. Escolhi para 

tema de estudo deste meu EP a desmotivação nas aulas de Educação Física. 

O tema surgiu no seguimento de algumas reflexões das minhas aulas em que 

me deparei com a falta de motivação de alguns dos alunos. Este tema é 

bastante pertinente nas aulas de Educação física pois influência de forma muito 

significativamente a participação do aluno na aula, assim como a sua 

capacidade de execução das tarefas na aula. Desta forma surgiu o tema 

desmotivação, um tema atual e eterno. 

A motivação é um conjunto de forças internas  que mobilizam o indivíduo 

para atingir um dado objetivo como resposta a um estado de necessidade, 

carência ou desequilíbrio. 

A palavra motivação vem do latim movere , que significa "mover". A motivação 

é, então, aquilo que é suscetível de mover o indivíduo, de o levar a agir para 

atingir algo (o objetivo), e de lhe produzir um comportamento orientado. E pelo 

contrário a desmotivação ou a falta de motivação leva à diminuição das 

capacidades quer físicas quer psicológicas. 

A EF no caso das crianças e jovens, está inserida num período crítico 

educacional, dado que pode promover o seu futuro envolvimento desportivo e 

decisões acerca de participações futuras em AF (Ferrer caja & Weiss, 2000). 

Assim sendo é normal que os programas de EF visem efeitos positivos nas 

crianças, o que acontece apenas quando estão motivadas. As experiencias 

positivas podem ter repercussões no futuro da vida dessas crianças 

influenciando-as a adquirir hábitos de vida saudáveis em adultos. Salis e 

MCKenzie (1991)  
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A falta de motivação dos alunos constitui um grande problema para os 

professores, mas especialmente para os próprios alunos desmotivados. Este 

problema afeta diretamente professores e alunos em função das áreas de 

estudo, dos níveis do sistema educacional e das características socioculturais 

de quem aprende, entre outras. Por vezes os alunos já chegam às aulas 

desmotivados, outras ficam desmotivados durante as aulas e podem ser várias 

as causas. Neste presente documento pretendo estudar os alunos percebendo, 

quais as causas da desmotivação. Os problemas causados pela desmotivação, 

podem ser vários, mas um professor com sensibilidade e energia pode 

enfrentar este desafio e conseguir elevar a motivação dos alunos. Este foi um 

dos objetivos ao qual me propus a ultrapassar enquanto professor. Como forma 

de aperfeiçoamento dos meus conhecimentos e realidade dos alunos, 

desenvolvi um projeto com o intuito de saber quais os motivos dos alunos para 

a não motivação. 

A motivação para acontecer é resultado de um conjunto de interações 

entre o sujeito (motivação intrínseca) e o meio (motivação extrínseca), 

podemos então considerar os três tipos de variáveis: o ambiente (familiar, 

escolar e o meio social); as forças internas ao indivíduo (necessidade, desejo, 

vontade, interesse, impulso e instinto) e o objeto que atrai o indivíduo por ser 

fonte de satisfação da força interna que o mobiliza. Assim, o objetivo deste 

trabalho é identificar algumas das causas e fatores da desmotivação nas aulas 

de Educação Física dos alunos do 9º B e do 10ºD da Escola Secundária 

Augusto Gomes. 

 Em todas as aulas de Educação Física existem alunos desmotivados, uns 

mais que outros e perante esta situação o professor deve ser capaz de atuar. 

Mas de que forma? Com planeamentos adequados aos níveis dos diferentes 

alunos, com exercícios interessantes para os alunos e estratégias de inclusão, 

mas isto não chega pois mesmo assim continuam a existir casos de 

desmotivação. O que poderemos fazer? Será que a personalidade do professor 

influencia os níveis motivacionais dos alunos? E o modo como os alunos 

encaram a disciplina de EF influência a motivação? 
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 A estas e outras questões vou procurar dar uma resposta, através do 

estudo deste tema, pesquisando, analisando, refletindo e dando a minha 

opinião pessoal enquanto professor estagiário. 

 Contudo acredito que existem formas do professor melhorar a motivação 

dos alunos na aula e consequentemente estes obterem melhores resultados 

escolares. Pretendo portanto neste estudo desenvolver conhecimentos que me 

permitam posteriormente estabelecer uma relação com os alunos mais 

motivadora e um conjunto de parâmetros que facilitem a ação do professor 

perante alunos desmotivados. 

 O objetivo deste trabalho é tentar descobrir quais as principais razões de 

desmotivação dos alunos, para que depois seja possível definir estratégias 

para o aumento da motivação. Assim sendo irei realizar um questionário junto 

dos alunos do 9ºB e 10ºD onde irei perceber as razoes para a desmotivação. 

Pretendo que este projeto não só me possa ajudar a mim durante o 

estágio, assim como possa ser útil para o futuro da minha carreira de professor 

e para outros alunos estagiários e professores de Educação Física. Para isso 

irei dedicar-me ao desenvolvimento deste tema com a ajuda do meu professor 

orientador, minha professora cooperante, colegas de estágio, amigos e 

familiares. 

  



- 114 - 

 

  



- 115 - 

 

Revisão bibliográfica 

 

 Motivação (do Latim movere, mover) denomina em psicologia, em 

etologia e em outras ciências humanas a condição do organismo que influencia 

a direção (orientação para um objetivo) do comportamento. Em outras palavras 

é o impulso interno que leva à ação. Assim a principal questão da psicologia da 

motivação é "por que o indivíduo se comporta da maneira como ele o faz?"[1]. 

"O estudo da motivação comporta a busca de princípios (gerais) que nos 

auxiliem a compreender, por que seres humanos e animais em determinadas 

situações específicas escolhem, iniciam e mantém determinadas ações" [2]. 

Umas das principais características das sociedades mais desenvolvidas 

e da Portuguesa inclusive, é o modo como as politicas procuram influenciar 

para a prática de desporto, principalmente dos mais novos, numa prática 

contínua e sistemática tanto no âmbito do processo educativo através da 

disciplina de EF ou das AEC como fora dele. Não chega colocar as 

possibilidades aos pés das crianças, é necessário motivá-las e criar-lhes o 

gosto. Ou seja trata-se de descobrir quais os porquês e os fatores mais 

importantes que influenciam os níveis de motivação para que o professor possa 

criar e definir estratégias suscetíveis de influenciar as crianças. 

A motivação e os motivos vêm sendo estudados ao longo dos tempos 

por diversos autores, contudo deve-se ter claro que o termo motivo tem um 

significado diferente da motivação.  

MAGGIL (1984) também lembra que a motivação está associada à palavra motivo, e 

este é definido como força interior, impulso, intenção que leva uma pessoa a fazer algo ou agir 

de uma certa forma. Sendo assim, qualquer discussão sobre motivação implica a investigação 

dos motivos que influenciam em um determinado comportamento, ou seja todo comportamento 

é motivado, é impulsionado por motivos. 

A motivação não se demonstra com a mesma intensidade em todas as 

pessoas, pois temos interesses diferenciados. Sendo assim, o professor deve 

estar consciente da busca por conteúdos diversificados e motivantes, para que 

se consiga atender aos interesses contidos nas turmas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_humanas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(psicologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motiva%C3%A7%C3%A3o#cite_note-Rudolph-0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Motiva%C3%A7%C3%A3o#cite_note-1
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Falcão (1989) coloca que aprendizagem é uma modificação 

relativamente duradoura do comportamento, através de treino, experiência e 

observação. No entanto, para que ocorra esta aprendizagem é necessário que 

o indivíduo esteja motivado, pois a experiência, a observação entre outros 

fatores somente estarão presentes no quotidiano do aluno se este possuir 

motivos que o levem a executar as tarefas. 

Magill (1984) coloca que esse desejo pode não estar presente no aluno 

logo de início, pois a presença de influências externas, como por exemplo a 

frequência obrigatória, pode vir a ser uma motivação interna artificial. No 

entanto, nada impede que ele, ao estar realizando as atividades, possa 

desenvolver um ―desejo interno‖ ou motivação para continuar. 

Para isso a escola deve estar muito atenta, pois se o aluno está a 

frequentar as aulas por motivo de algum efeito externo que o obrigue a estudar, 

poderá com o tempo não ter um bom aproveitamento ou até mesmo deixar a 

escola. Sendo assim, deve-se procurar motivar o aluno sempre, para que ele 

se sinta cada vez mais interessado em aprender. 

Para Rodrigues (1991), um dos principais fatores que interferem no 

comportamento de uma pessoa é a motivação, que influi com muita 

propriedade em todos os tipos de comportamentos, permitindo um maior 

envolvimento ou uma simples participação em atividades que se relacionem 

com a aprendizagem, o desempenho, a atenção.  

As fontes de motivação podem ser classificadas em intrínsecas e 

extrínsecas. A motivação intrínseca se dá quando o jovem realiza a atividade 

física por vontade própria na escola, surgindo em decorrência da própria 

aprendizagem. O material aprendido fornece o próprio reforço, e a tarefa é 

cumprida porque é agradável. Já a motivação extrínseca ocorre quando o 

aluno é envolvido pelos colegas, pelo professor de Educação Física e até 

mesmo por familiares, que incentivam a sua participação nas aulas de 

Educação Física. 

A motivação intrínseca surgiu como importante fenómeno para 

educadores, uma fonte natural de aprendizagem e realização que pode ser 
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sistematicamente catalisada ou prejudicada por pais e professores. A 

motivação intrínseca resulta na aprendizagem de alta qualidade e criatividade, 

é especialmente importante no detalhe de fatores e forças que engendram ou a 

comprometem (Ryan e Stiller, 1991; Deci e Ryan, 2000) 

Motivação intrínseca é a tendência natural de procurar e vencer desafios 

à medida que perseguimos interesses pessoais e exercemos aptidões, sendo 

que não são necessárias recompensas para prosseguirmos a atividade, já que 

esta é recompensadora em si mesma. 

Motivação extrínseca será a motivação baseada numa recompensa, ou 

numa tentativa de evitar um castigo, ou seja quando exercemos uma 

determinada atividade devido a uma razão que pouco tem a ver com a dita. 

Não é fácil distinguir uma motivação da outra, observando apenas o 

comportamento. A diferença essencial está na razão da pessoa para agir. A 

motivação é intrínseca se a razão vier de dentro da pessoa, extrínseca se vier 

de fora. Muitas vezes, podemo-nos sentir tentados a assumir que um 

determinado comportamento é motivado intrínseca ou extrinsecamente, sendo 

que na maioria das vezes a motivação é intermediária, como no caso em que a 

pessoa internaliza uma causa externa, ou seja, quando toma como suas 

razões, as razões que inicialmente eram externas. 

Com as recompensas extrínsecas, Cruz (1996) declara que a motivação 

vem de outras pessoas ou fatores externos, sob a forma de reforços positivos e 

negativos. Por outro lado, os indivíduos também podem participar e competir 

desportivamente por razões intrínsecas. É o caso das pessoas que são 

intrinsecamente motivadas para serem competentes e para aprenderem novas 

competências, que gostam de competição ação ou excitação e que querem 

também divertir-se e aprender o máximo que forem capazes. 

 Assim sendo a motivação intrínseca direciona-se para a 

tarefa/competência, e é associada ao prazer pela modalidade, ao progresso 

pessoal, valorizando o esforço, a aprendizagem e a competência. Por outro 

lado a motivação extrínseca direciona-se para o EGO/RESULTADO e é 

Associada a fatores externos à modalidade como o estatuto social, o ego, a 
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comparação com os outros, os prémios, o reconhecimento/elogios, valorizando 

o resultado e as suas consequências. 

No ensino ambas as motivações são importantes. É vital criar motivação 

intrínseca nos alunos, estimulando a sua curiosidade, embora não se deva 

desprezar a necessidade que as recompensas têm em determinadas 

situações. 

  



- 119 - 

 

Objetivos e Hipoteses 

 

Objetivos Gerais 

 

Estudar as tendências motivacionais dos alunos nas aulas de Educação 

física. 

 

Objetivos Especificos 

 

Pesquisar as tendências motivacionais dos alunos se intrínsecas ou 

extrínsecas 

Verificar se existem diferenças motivacionais intrínsecas ou extrínsecas 

relacionadas com o género nas aulas de EF do 9ºano. 

Verificar se existem diferenças motivacionais intrínsecas ou extrínsecas 

relacionadas com o género nas aulas de EF do 10ºano. 

Verificar se existem diferenças motivacionais intrínsecas ou extrínsecas 

relacionadas com o ano de escolaridade nas aulas de EF  

Verificar se existem diferenças motivacionais intrínsecas ou extrínsecas 

relacionadas com a idade nas aulas de EF  
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Material e Métodos 

 

Caracterização da Amostra 

 

De forma a perceber o quanto a motivação pode influenciar o processo 

ensino-aprendizagem propus-me a analisar as tendências motivacionais 

intrínsecas e extrínsecas numa população de 42 alunos pertencentes a 2 

turmas, dos quais 19 eram do 9º ano e 23 do 10ºano. A turma do 9ºano era 

constituída por 13 indivíduos do sexo masculino e 6 do sexo feminino, a do 

10ºano era constituída por 11 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. O que 

perfazia uma amostra com 24 indivíduos do sexo masculino e 18 do feminino. 

 

Materiais utilizados 

 

A avaliação da tendência motivacional foi feita com base nos 

questionários de tendências motivacionais de Kobal. Este questionário 

determina os fatores motivacionais dos alunos nas aulas de EF se são 

intrínsecos ou extrínsecos. Este questionário é constituído por 3 perguntas e 32 

afirmações, 16 delas com motivos intrínsecos e 16 com motivos extrínsecos, às 

quais o aluno teria de responder de acordo com a escala de Likert.  

A escolha deste estudo para a realização da avaliação motivacional 

deve-se ao facto de dar resposta às questões a que me propunha tendo sido o 

resultado de 9 estudos piloto aplicados por Kobal, sendo que também já foi 

utilizado posteriormente em vários estudos universitários. (Marzinek e Neto, 

2007; Bastos et al. 2008). 
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Protocolo do teste de aplicação 

 

Com base na escala de Likert é pedido aos indivíduos que selecionem uma das 

5 categorias (1 - Discordo Muito, 2 -Discordo, 3- Estou em Dúvida, 4 – 

Concordo e 5 – Concordo Muito) que mais se adeque à afirmação. Assim cada 

sujeito deverá dar uma e apenas uma resposta das 5 possiveis, a cada uma 

das afirmações. 

O questionário contempla 16 afirmações de motivação intrínseca e 16 de 

extrínseca, distribuídas por 3 questões e são estas afirmações que vão permitir 

descobrir qual o fator de motivação, se intrínseco se extrínseco. 

É também relembrado a todos os indivíduos que não existem respostas certas 

nem erradas, por isso mesmo aconselhamos a responderem o mais correto, 

uma vez que a validade dos resultados dependem dessa mesma honestidade. 

 De seguida são relatados os itens do questionário que se referem às 

tendências motivacionais intrínsecas e extrínsecas dos alunos. 

 

Tabela 2 - Tendências motivacionais das afirmações 

Questão Afirmação Tendência 

motivacional 

Participo nas aulas de 

EF porque: 

Faz parte do currículo da escola Extrínseca  

O meu rendimento é melhor que o dos meus 

colegas 

Extrínseca 

Estou com os meus amigos  Extrínseca 

Preciso de tirar boas notas Extrínseca 

Gosto de atividades físicas Intrínseca 

As aulas dão-me prazer Intrínseca 

Gosto de aprender novas habilidades Intrínseca 

Acho importante aumentar os meus 

conhecimentos sobre desporto e outros conteúdos 

Intrínseca 
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Sinto-me saudável com as aulas Intrínseca 

Eu gosto das aulas 

de EF quando: 

Esqueço as outras aulas Extrínseca 

O professor e os meus colegas reconhecem a 

minha performance 

Extrínseca 

Sinto-me integrado no grupo Extrínseca 

As minhas opiniões são aceites Extrínseca 

Saio-me melhor que os meus colegas Extrínseca 

Dedico-me ao máximo à atividade Intrínseca 

Aprendo uma nova habilidade  Intrínseca 

Compreendo os benefícios das atividades 

propostas em aula 

Intrínseca 

As atividades dão-me prazer Intrínseca 

O que eu aprendo faz-me querer praticar mais Intrínseca 

Movimento o meu corpo Intrínseca 

Não gosto das aulas 

de EF quando: 

As minhas falhas fazem com que eu não pareça 

bom para o professor  

Extrínseca 

Tiro nota baixa  Extrínseca 

Alguns colegas querem demonstrar que são 

melhores que outros  

Extrínseca 

Os meus colegas gozam com as minhas falhas Extrínseca 

O professor compara o meu rendimento com o de 

outro aluno 

Extrínseca 

Não simpatizo com o professor Extrínseca 

Não me sinto integrado no grupo Extrínseca 

Não há tempo para praticar o que eu gostaria  Intrínseca 

Exercito pouco o meu corpo Intrínseca 

Quase não tenho oportunidade de jogar Intrínseca 

Não sinto prazer na atividade proposta  Intrínseca 
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Não consigo realizar bem as atividades Intrínseca 

Tratamento estatístico 

 

Depois de recolhidos todos os dados estatísticos referentes à motivação, 

procede-se ao tratamento e organização dos dados que mais tarde irá 

proporcionar retirar conclusões deste estudo. 

Foram utilizadas medidas descritivas como a média, a moda, o desvio padrão e 

as frequências absolutas.  
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Discussão dos Resultados 

 

Após a recolha dos dados criaram-se as seguintes tabelas onde se pode ver a 

média a moda o desvio padrão. 

Tabela 3 – tabela dos resultados referentes às tendências motivacionais dos alunos distinguindo 
género e ano 

Questões Afirmações 

Masculino 

9ºano 

Feminino 

9ºano 

Masculino 

10ºano 

Feminino 

10ºano 

M D P M D P M D P M DP 

Participo nas 

aulas de EF 

porque: 

Faz parte do currículo da 

escola 
3,31 1,77 2,67 1,49 4,82 0,39 4 1,47 

O meu rendimento é melhor 

que o dos meus colegas 
3,23 1,25 3,17 0,9 2,73 1,29 2,08 0,86 

Estou com os meus amigos 4,23 0,8 4 0,58 4,36 0,77 3,92 1,04 

Preciso de tirar boas notas 4,23 1,12 4,33 0,47 4,73 0,45 4,08 0,76 

Gosto de atividades físicas 4,31 1,07 4,67 0,75 4,73 0,62 3,92 1,26 

As aulas dão-me prazer 3,92 1 3,67 1,37 4,18 1,11 3,67 1,11 

Gosto de aprender novas 

habilidades 
4,08 1,14 4,83 0,37 4,55 0,5 4,33 0,85 

Acho importante aumentar os 

meus conhecimentos sobre 

desporto e outros conteúdos 

4,23 0,8 4,5 0,76 4,36 0,88 4 0,71 

Sinto-me saudável com as 

aulas 
4,46 0,84 4 1,41 4,18 1,19 4 0,41 

Eu gosto das 

aulas de EF 

quando: 

Esqueço as outras aulas 3 1,41 3 1,15 4 1,48 3,58 1,11 

O professor e os meus colegas 

reconhecem a minha 

performance 

3,46 1,15 3,17 0,37 4 0,85 2,92 0,95 

Sinto-me integrado no grupo 5 1,18 4,17 0,69 4,18 1,19 4 0,58 

As minhas opiniões são 

aceites 
3,85 1,23 3,17 1,21 4,45 0,78 3,25 0,83 

Saio-me melhor que os meus 

colegas 
3,38 1,21 2,83 1,21 3,36 1,23 1,92 0,95 

Dedico-me ao máximo à 

atividade 
4,54 0,75 4 0,58 4,09 0,9 4,42 0,93 

Aprendo uma nova habilidade 4,23 0,7 4,83 0,37 4,45 0,66 4,08 0,76 
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Compreendo os benefícios das 

atividades propostas em aula 
4,31 0,82 4,83 0,37 4,55 0,5 4,17 0,37 

As atividades dão-me prazer 4,38 0,74 3,83 0,9 4,27 1,14 3,75 0,83 

O que eu aprendo faz-me 

querer praticar mais 
4,31 0,82 4 0,58 4,36 0,88 3,67 1,03 

Movimento o meu corpo 4,31 0,72 4,33 0,75 4,55 0,5 3,75 0,83 

Não gosto das 

aulas de EF 

quando: 

As minhas falhas fazem com 

que eu não pareça bom para o 

professor 

2,77 1,58 1,67 0,47 2,09 1,32 2,25 1,48 

Tiro nota baixa 2 1,18 1,83 0,69 1,73 1,35 2,5 1,44 

Alguns colegas querem 

demonstrar que são melhores 

que outros 

2,31 1,43 2,5 1,5 2 1,35 2,83 1,07 

Os meus colegas gozam com 

as minhas falhas 
1,69 1,2 1,67 0,75 1,45 0,78 1,75 1,09 

O professor compara o meu 

rendimento com o de outro 

aluno 

2,31 1,43 1,5 0,76 1,73 1,14 1,42 0,49 

Não simpatizo com o professor 1,85 1,29 1 0 1,36 1,15 1 0 

Não me sinto integrado no 

grupo 
1,62 1,24 1 0 1,64 1,37 1,08 0,28 

Não há tempo para praticar o 

que eu gostaria 
2,77 1,72 2,17 1,07 2,09 1,38 2,83 0,99 

Exercito pouco o meu corpo 2,31 1,32 1,67 0,75 1,82 1,34 2 1 

Quase não tenho oportunidade 

de jogar 
1,92 1,14 1,67 0,75 2,09 1,62 1,5 0,65 

Não sinto prazer na atividade 

proposta 
2,31 1,54 1,33 0,47 1,55 0,99 1,58 0,95 

Não consigo realizar bem as 

atividades 
2,62 1,82 1,5 0,5 1,91 1,38 2,42 0,95 

 

 

Através da análise dos resultados podemos observar que as tendências 

motivacionais entre género são maioritariamente as mesmas tendendo a 

variarem pouco na concordância. No entanto os alunos do sexo masculino 

parecem ter níveis mais altos de motivação quer intrínseca quer extrínseca 
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visto que os alunos do sexo masculino tanto do 9º como do 10º ano  concorda 

mais com as afirmações do que os alunos do sexo feminino. 

A amostra do sexo feminino do 9º ano parece valorizar mais a motivação 

intrínseca no que diz respeito aos motivos pela prática do que o sexo 

masculino do mesmo ano. Este pode ser um sinal de que a maturidade é mais 

desenvolvida no sexo feminino nestas idades. Já no 10º ano a diferença entre 

géneros é quase nula mas com ligeiro ascendente masculino. O que é 

explicado pela diferença matoracional e pelo facto de a nota de EF contar para 

a média final de Secundário. 

A motivação extrínseca os rapazes demonstram ter níveis mais altos deste tipo 

de motivação no que diz respeito ao gosto e à participação na disciplina. Por 

seu lado as alunas do sexo feminino demonstram níveis altos no gosto mas 

mais baixos para a participação. Comparando quanto ao ano e quanto ao 

género a amostra feminina do 9º ano apresenta no geral uma motivação 

extrínseca mais elevada em todos os campos. Com os alunos do sexo 

masculino verifica-se precisamente o inverso nos campos da prática e do 

gosto, uma vez que a motivação extrínseca do 10º é superior, já nos motivos 

porque não gostam os alunos do 9º apresentam uma tendência motivacional 

mais alta.  

É de referir que o item ―não me sinto integrado no grupo‖ tem a menor média 

no 9º ano, com logo em seguida o item ―não simpatizo com o professor‖, que 

para o 10ºano é o que tem a média mais baixa. O que pode querer dizer as 

boas relações que foram criadas professor/aluno. As médias mais altas da 

motivação extrínseca para os alunos do sexo masculino do 9ºano é o item 

―sinto-me integrado no grupo‖, no sexo feminino a necessidade de tirar boas 

notas está em primeiro lugar assim como para os alunos do 10ºano de ambos 

os sexos. Daqui pode-se concluir que o excelente grupo criado pelos rapazes 

do 9º ano que eu próprio verifiquei, e a consciência da importância da disciplina  

de EF revelada pelos restantes, uma vez que no 10º ano a nota de EF já conta 

para a média. 
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A motivação intrínseca é caracterizada pelo interesse pela actividade em si, e 

aqui os rapazes parecem ter níveis mais altos que as raparigas em ambos os 

anos, com excepção que as alunas do 10ºano tem média mais alta quanto aos 

motivos de não gostar da aula de EF. 

É de salientar que os alunos de EF do 9º ano apresentam como a motivação 

com o nível mais alto o gosto pela EF quando se dedicam ao máximo. Já as 

raparigas do 9ºB juntam-se mais uma vez no gosto pelas novas habilidades. 
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Conclusões 

 

A intenção deste estudo visava descobrir se os alunos estavam motivados para 

as aulas de EF através dos questionários propostos aos alunos. Assim como 

saber qual o tipo de motivação que os movia para a prática de EF, o que os 

fazia não gostar e do que gostavam nas aulas de EF. Ao elaborar o 

questionário para duas turmas de anos diferentes poderíamos também 

apercebermo-nos da influência das idades nas tendências motivacionais, assim 

como do género. 

No 9º ano o facto que mais motiva os alunos para a prática da EF é o facto de 

se sentirem saudáveis e o gosto pela actividade física no sexo masculino. No 

sexo feminino a aprendizagem de novas habilidades e o gosto pela actividade 

física. A motivação intrínseca é o que move estes alunos do 9º ano quanto à 

participação nas aulas de EF.  

Quanto ao gosto pela EF no sexo feminino deve-se a aprender uma nova 

habilidade e à Compreensão dos benefícios das atividades propostas em aula. 

No sexo masculino a dedicação ao máximo nas actividades e o facto de se 

sentirem integrados no grupo são os principais motivos pelos quais gostam de 

EF. A motivação intrínseca e extrínseca está presente nestes alunos embora a 

predominância seja intrínseca. 

Os motivos que levam os alunos a não gostar nos rapazes são intrínsecos, 

mas nas raparigas não existe uma tendência motivacional. 

No 10º ano o facto que mais motiva os alunos para a prática da EF é o facto de 

tirarem boas notas tanto no sexo masculino como feminino demonstrando-se 

como o grande factor extrínseco. A par deste factor encontra-se o gosto pela 

actividade física no sexo masculino e no sexo feminino a aprendizagem de 

novas habilidades. A motivação intrínseca é o que move estes alunos do 10º 

ano a para da motivação de tirar boas notas (extrínseca).  

Quanto ao gosto pela EF no sexo feminino deve-se à dedicação ao máximo 

numa actividade, no sexo masculino deve-se à compreensão dos benefícios da 
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actividade física e ao movimentar o corpo. A motivação intrínseca é a 

predominante. 

Os motivos que levam os alunos a não gostar das aulas de EF nos rapazes são 

intrínsecos, mas nas raparigas existe uma tendência motivacional para os 

motivos extrínsecos. 
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Sugestões para futuros trabalhos 

 

Após a realização deste trabalho no qual me debrucei sobre os meus alunos e 

aos quais juntei uma turma do 10 de forma a poder comparar os dados entre os 

diferentes anos. Existem inúmeras portas para possíveis trabalhos, uma vez 

que esta temática é muito rica e abre as portas para inúmeros trabalhos. 

Durante a realização deste meu trabalho surgiu a curiosidade pelas tendências 

motivacionais dos diferentes anos uma vez que em dois anos seguidos as 

diferenças são notórias. Sugiro assim para novos trabalhos sobre a motivação: 

a) Realização do mesmo trabalho para os diferentes anos escolares e com 

a analise de mais que uma turma por ano. 

b) Comparação das tendências motivacionais entre os diferentes ciclos 

c) Comparação das tendências motivacionais nas turmas de docentes 

estagiários com as turmas dos docentes 

d) Verificar a variação dos níveis de motivação ao longo do ano lectivo 

e) Comparação das tendências motivacionais entre os diferentes cursos 
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