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Resumo 

O Estágio Profissional foi realizado no 2º ano do 2º ciclo de estudos em ensino 

de Educação Física aos 2º e 3º ciclos. Este decorreu sob a batuta da 

Professora Supervisora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e 

da Professora Cooperante da Escola. O Estágio Profissional decorreu na 

escola Secundária Carolina Michaëlis, na cidade do Porto 

Refletir, de forma rigorosa, crítica e fundamentada a experiência formativa e 

evidenciar o desenvolvimento das competências profissionais associadas a um 

ensino da Educação Física é o propósito deste Relatório de Estágio que se 

reporta a quatro áreas desempenho: “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”, “Participação na Escola”, “Relações com a Comunidade” e 

“Desenvolvimento Profissional”. 

O Relatório de Estágio divide-se em cinco grandes capítulos. O primeiro 

reporta-se ao Enquadramento Biográfico, onde é realizado uma reflexão em 

torno das minhas vivências passadas e a influência das mesmas sobre a minha 

ação presente enquanto Professor e educador. O segundo descreve o 

enquadramento em que o estágio decorre, em três níveis diferentes: legal, 

institucional e funcional. O terceiro e, possivelmente, mais importante parte é 

aquela onde está explanada toda a Realização da Prática. O quarto grande 

capítulo do relatório descreve a forma como foi efetuada a minha relação e 

integração na restante comunidade educativa. A última parte realça a forma 

como a construção profissional foi efetuada ao longo do ano, com principal 

destaque na importância da reflexividade para o desenvolvimento da atuação 

como Professor.  
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Abstract 

The teaching practicum relates to the 2nd year of the 2nd cycle of the Masters 

degree on Physical Education. This was carried under the baton of the 

Supervisor Teacher from FADEUP and the Cooperanting Teacher from the 

School. The period of training was made in a School denominated of 

Secundária Carolina Michaëlis, Oporto. 

The purpose of this report is to me reflect, in a strictly critical and fundamental 

way, my experience and to evidence my development on professional 

competences associated to the teaching of Physical Education, which is 

referred to four areas of development: “Organization and Development of 

Teaching and Learning”, “Participation in School”, “Relationship with the 

Community” and “Professional Development”.  

The Report is divided in five great chapters. The first one refers to a 

Biographical Framing, where a reflection around my past experiences and their 

influence on my present, while being a Professor and educator. The second one 

describes the framing where the period of training elapses, in three different 

levels: legal, institutional and functional. The third and more important part is, 

possibly, the one where the Realization of the Practice is all explained. The 

fourth great chapter of the report describes the form as my relation and 

integration in the remaining educative community was constructed. The last 

chapter enhances the form as my professional dimension throughout the year 

was developed, with main prominence towards the importance of the reflectivity 

for my training as a Professor.  

 

 

 

KEY WORDS: TEACHING PRATICUM, PHYSICAL EDUCATION, 

REFLECTION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, TEATCHER.  
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INTRODUÇÃO 

 Segundo Alarcão e Tavares (2003), a prática assume-se como um 

espaço privilegiado de integração de competências, sendo um momento 

marcante no processo de aprender a ensinar. Esta linha de orientação é 

seguida por um grande número de autores (Siedentop, 1991; Rodrigues, 2001; 

Silva, 2009; Rodrigues, 2009). A prática representa assim um meio 

fundamental para o desenvolvimento das capacidades do Docente (Alarcão & 

Tavares, 2003). 

 Freire (2001) refere a importância do envolvimento do Professor numa 

situação real de aprendizagem como forma de promoção da tomada de 

decisão do mesmo em termos Pedagógicos e Didáticos, tornando-o mais apto 

para tomar as mesmas numa situação real de ensino. É esta responsabilidade 

de tomada de decisão que obriga o Professor a refletir acerca das mesmas, 

perceber onde errou, procurar novas soluções e assim resolver problemas 

levantados pela prática, desenvolvendo capacidades didáticas e pedagógicas.  

 A especificidade da forma como a reflexão é feita sobre a prática leva 

Dewey (1990) a defender que a sistematização do pensamento apenas ocorre 

quando nos deparamos com um problema real a resolver. Este faculta ao 

professor a tomada de consciência relativamente ao estado de incerteza em 

que se move, podendo ainda evidenciar novas hipóteses, mostrar novos 

caminhos e tornar-se um auxílio na construção das soluções. No entanto, para 

que isso aconteça, a reflexão é imprescindível. O mesmo autor refere ainda 

que, a função do pensamento reflexivo é transformar situações problemáticas, 

caracterizadas pela dúvida e pelo conflito, em situações claras e coerentes, 

recorrendo ao exame mental do assunto. 

 A prática reflexiva envolve assim o professor num processo de 

interpretação das situações vivenciadas e pressupõe que fundamente as suas 

decisões e julgamentos pedagógicos no corpo de saberes profissionais 

existentes, reorganizando-os de acordo com a sua experiência. Neste sentido, 

a reflexão aparece como mediação instrumental da ação, isto é, entre 
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conhecimento e ação. A fonte de conhecimento é exterior à ação, o modo de 

conhecer é paradigmático, o conhecimento dirige a ação e resulta do processo 

de um professor com mais competente e com mais conhecimentos (Sanches, 

1992; cit. Freire, 2001). 

 O presente documento foi realizado no âmbito do Estágio Profissional, 

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

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 Após um ano letivo que constituiu o primeiro contacto autónomo com a 

Escola num cargo de docência, tenciono sintetizar neste documento todas as 

dificuldades sentidas ao longo deste ano, assim como os aspetos que 

considere de maior importância, assumindo uma posição critica acerca dos 

mesmos, tendo em conta o seu objetivo de integração no exercício da vida 

profissional e, paralelamente, o desenvolvimento de competências essenciais 

para o desempenho adequado aos desafios e às exigências da profissão. 

 Este documento encontra-se organizado em 7 capítulos, que abrangem 

toda a experiência desenvolvida ao longo deste ano letivo. O primeiro capítulo 

consiste numa pequena introdução a este documento. O segundo capítulo 

consiste num enquadramento biográfico, onde referindo aspetos marcantes da 

minha vida, procuro enumerar algumas características que considero 

importantes, traçando um perfil da minha personalidade como professor. O 

terceiro capítulo incide sobre o enquadramento da Prática Profissional, 

referindo o contexto legal, institucional e funcional do Estágio Pedagógico. No 

4º capítulo, o mais extenso de todos, foco-me sobre a Prática Profissional, 

refletindo sobre o processo vivido enquanto Professor e evidenciando 3 fases, 

a conceção, o planeamento e a realização. Os seguintes capítulos distribuem 

as experiências vividas pelas áreas de desempenho definidas no Regulamento 

de Estágio. O último capítulo é composto por uma macro reflexão acerca de 

todo o processo e tudo o que dele resultou, evidenciando aspetos que 

poderiam ter sido realizados de outra forma.
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2 - ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO 

Apresentar os motivos que me levaram a optar pela docência da 

Educação Física não será tarefa fácil, uma vez que tal escolha resultou de um 

acumular de condicionamentos e pequenas grandes decisões. No entanto, 

defendendo a opinião de que um homem se define pelas decisões que toma, 

penso que não haverá melhor forma de iniciar esta caracterização. 

Com a entrada no ensino secundário surgiu a necessidade de delinear, 

ainda que provisoriamente, o meu futuro profissional. Numa altura em que 

opiniões relativamente às incapacidades dos professores de Educação Física 

abundavam, e que a sombra do desemprego encobria as conversas diárias, a 

escolha da área de Desporto não foi uma escolha fácil. Desta forma, tal 

escolha baseou-se essencialmente no gosto pelo Desporto e na procura de 

uma oportunidade para ter uma vida ligada ao mesmo, mais do que a procura 

de um futuro estável ou da oportunidade de contribuir para a Sociedade com 

um papel que a caracteriza, o papel de Educador. Estas últimas não ocupavam 

na época uma grande parte do meu pensamento, talvez pela imaturidade do 

mesmo. A escolha da área de Desporto orientava-se cada vez mais para a 

procura do alto rendimento, uma vez que desde cedo me incutiram a ideia de 

que o meu futuro dificilmente passaria pelo papel de professor de Educação 

Física.  

Penso que o meu gosto pelo Desporto surgiu inicialmente por volta dos 8 

anos, com a minha entrada para a natação por motivos terapêuticos, os quais 

rapidamente deixaram de assumir um papel relevante para a prática da 

mesma. Apesar de nunca ter praticado um desporto de competição, desde 

cedo a superação ocupou um espaço central da minha personalidade, talvez 

graças às palavras do meu pai quando me acompanhava às aulas de natação, 

que respondendo aos meus lamentos dizia “(…)eu sei que custa mas não 

podes desistir, tens de dar sempre o máximo, vais ver que da próxima 

consegues fazer melhor!”, transmitindo-me assim uma espécie de lema 

Olímpico oculto. 

Naturalmente com a chegada à Faculdade e confrontado mais tarde com 

um processo que estreitava as escolhas, conduzindo-nos a um conhecimento 
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de caráter mais vertical do que aquele por mim procurado, escolhi como opção 

o alto rendimento de natação. Esta escolha levou-me a um primeiro contacto 

com as crianças e com o processo de ensino aprendizagem através de um 

estágio no escalão de infantis do na altura FCP – Império Bonança, do qual 

guardo boas recordações. 

Na obrigação de optar por um mestrado que complementasse uma 

licenciatura de 3 anos que apenas me dava a licença para começar a estudar, 

as dúvidas voltaram a surgir, desta vez tendo em consideração um futuro que 

era agora próximo. As dúvidas acabaram por desaparecer quando, devido à 

limitação do número de vagas por mestrado, apenas tive oportunidade de 

concorrer a este que agora estou a realizar. A escolha do Mestrado de Ensino 

nos Ensino Básico e Secundário foi assim uma alternativa a interromper os 

estudos por um ano, desperdiçando tempo precioso. 

Como já referi, o meu primeiro contacto com o Desporto aconteceu aos 

8 anos com a natação, a qual passou a ser parte constante da minha vida até à 

entrada para a Faculdade. Com a escolha da área de desporto e como forma 

de me preparar para as provas de aptidão física e funcional para acesso ao 

Ensino Superior, a necessidade de desenvolver as minhas habilidades ao nível 

da ginástica artística levaram-me à prática da modalidade ao longo dos 3 anos 

que constituíram a minha passagem pelo Ensino Secundário.  

De forma não tão presente mas não menos marcante, o ciclismo 

também me tem acompanhado nos últimos anos tendo eu, pelo menos uma 

vez por ano, realizado uma peregrinação a Fátima ou Santiago de Compostela. 

Com a recente tentativa de conquistar um lugar na equipa de sub 23 da União 

Ciclista da Maia, o ciclismo ocupa agora uma parte importante da minha vida. 

O meu percurso escolar iniciou-se na EB1 de Barca. Com a passagem 

para o 2º ciclo do Ensino Básico fui integrado no agrupamento vertical de 

Escolas do Castêlo da Maia, onde continuei até a entrada no Ensino Superior. 

Nunca tive grandes dificuldades, sendo sempre dos melhores alunos da minha 

turma. Acabei por ser o único aluno da turma de desporto de 12º ano que em 

2006 conseguiu um lugar na ainda FCDEF, com uma média de 16.05 valores. 
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Esta caracterização não estaria completa sem uma referência à minha 

família, obreiros da minha personalidade, a quem devo tudo o que sou. Um 

Educador não pode alienar-se de uma axiologia que fundamente as suas 

ações, desta forma a família surge como fonte primordial de parte destes 

valores. Por ter pertencido a uma família nuclear, onde a presença constante 

dos meus avós me concedeu uma educação com base em valores ligeiramente 

diferentes dos existentes na sociedade atual, mas de forma alguma antiquados, 

consegui desde muito cedo consolidar alguns aspetos da minha personalidade 

que se têm revelado bastante importantes não apenas no campo profissional 

como em toda a minha vida. 

 

 

2.1 - expectativas relativamente ao Estágio Profissional 

O Estágio Profissional constitui, dentro do modelo atual, o segundo 

contacto com o Ensino em contexto escolar, sendo o momento em que 

assumimos maior autonomia e, como tal, maior responsabilidade. 

Por ser o teste final a tudo aquilo que aprendemos, a todo o tempo que 

investimos na preparação para o desempenho da tarefa de Professor, é um 

momento aguardado por todos os estudantes. Mais do que o teste final, o EP é 

o culminar de todo um percurso de vida, ao longo do qual fomos construindo a 

nossa personalidade e idealizando um modelo de professor que será agora 

testado. O EP é assim uma oportunidade única de confrontar todos os 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de vários anos com a realidade 

escolar, criando estratégias para o futuro.  

À partida para este ano letivo a ansiedade foi um sentimento 

predominante, mas este foi um desafio que tive todo o gosto em aceitar. No 

entanto, a motivação que senti desde o início não impediu a existência de 

inseguranças inerentes à falta de experiência. 

Não me considerando um professor autoritário, uma das minhas 

principais preocupações ao longo deste ano letivo passou pela procura de uma 

relação saudável para com os alunos, onde predominasse o respeito mutuo e 

onde, apesar de haver necessariamente uma diferenciação entre professor e 
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aluno, os alunos tivessem a capacidade de perceberem as aulas não como um 

monólogo, mas sim como uma interação entre professor e aluno, em que 

ambos saem a ganhar. Devido à reduzida diferença de idades existente entre 

mim e os alunos, este equilíbrio foi alvo de uma atenção especial de minha 

parte. 

Tendo como base a experiência adquirida nas aulas práticas das 

didáticas especificas realizadas no ano transato, a gestão dos tempos de aula 

foi também um dos parâmetros que me deixou expectante, principalmente por 

essa responsabilidade recair agora sobre apenas uma pessoa, contrariamente 

ao verificado nas didáticas específicas. A inexistência de qualquer tipo de 

referência relativamente ao tempo ideal para a realização bem-sucedida de 

cada tarefa e ao tempo despendido na organização dos exercícios, aliada ao 

desconhecimento da dinâmica da turma em questão, fundamentaram esta 

insegurança.  

 

A necessidade de cumprir uma planificação anual que comprime os 

diversos conteúdos em unidades didáticas compostas por um reduzido número 

de aulas, tendo como base diretivas que não consideram as características das 

turmas, constituiu também uma preocupação. Neste ponto apresentei alguma 

curiosidade em saber a que tipo de limitações os professores estão sujeitos na 

adaptação dos conteúdos às capacidades dos seus alunos. 

Perceber o nível de heterogeneidade existente dentro da turma e a 

forma como ela iria condicionar o planeamento das aulas, tendo em 

consideração as possíveis limitações materiais existentes, foi também uma 

questão pertinente ao longo deste estágio. Considero ser importante a 

aplicação de um ensino suficientemente individualizado na procura da 

maximização das capacidades de todos os alunos, sobrestimando a média em 

função da realidade individual da turma. Por outro lado é importante fomentar a 

cooperação, promovendo sinergias entre alunos de diferentes níveis tal como é 

defendido no Modelo de Educação Desportivas. 

O EP é uma oportunidade única para observar Professores com elevada 

experiência na forma como lidam com os problemas comuns às aulas e 
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verificar a eficácia das estratégias por eles utilizadas, espero assim conseguir 

absorver o máximo de informação possível numa tentativa de enriquecer a 

minha bagagem com novas estratégias e exercícios. 

A presença de uma supervisão constante ao longo de todo o EP, por 

parte do restante núcleo de estágio e do orientador, permitindo uma maior 

facilidade na identificação e resolução dos problemas, foi também um fator que 

contribui para um acréscimo de motivação, essencialmente pela noção de que 

tal presença seria fulcral na procura pela excelência. 

Sinto alguma curiosidade em relação à forma como os alunos irão reagir 

a diferentes estilos de ensino. Procurarei selecionar e implementar estratégias 

eficazes na promoção da motivação dos alunos para a realização das tarefas 

de aula, tendo como base a criação de uma maior autonomia dos alunos de 

forma a automatizar as tarefas de aula e fomentar o interesse sobre os 

conteúdos abordados nas aulas para que possam ser desenvolvidos fora da 

mesma. 

Apesar de prever que não será uma tarefa fácil e que ocupará grande 

parte do meu tempo penso que será uma tarefa que para além de 

conhecimentos práticos me trará bastante satisfação, não só pela noção de 

estar a dar o meu contributo à Sociedade, mas também por ter a noção que 

estarei a dar o meu contributo para uma parte importante da vida dos meus 

alunos, esperando ser recordado da mesma forma que me recordarei deles. 
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3 - ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), o 

Estágio Profissional estrutura-se na confluência de várias exigências, 

nomeadamente as legais, as institucionais e as funcionais. 

Enquadramento Legal 

Relativamente aos aspetos legais e jurídicos, o Estágio Profissional 

encontra-se delimitado pelo Regulamento do Segundo Ciclo de Estudos 

Conducente ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, pelo Documento da Avaliação da Prática Supervisionada 

e pelas suas Normas Orientadoras. Estes documentos têm como base os 

princípios decorrentes das orientações legais presentes no Decreto-lei 

nº74/2006 de 24 de março e no Decreto-lei 43/2007 de 22 de fevereiro, que se 

reportam ao grau de mestre e à obtenção de habilitação profissional para a 

docência. 

O 1º artigo do primeiro documento acima citado define quais os 

requisitos para a obtenção do grau de mestre em Ensino da Educação Física 

nos Ensinos Básico e Secundário, nomeadamente, a aprovação em todas as 

unidades curriculares que compõem o plano de estudos do respetivo ciclo de 

estudos e a aprovação no ato público de defesa do Relatório de Estágio 

Profissional. O mesmo artigo designa ainda que aos distinguidos com o grau de 

mestre, será reconhecida a habilitação para a docência nos referidos níveis de 

ensino. 

O 2º artigo do mesmo documento define as competências fundamentais 

correspondentes ao grau de mestre atribuído pela Universidade do Porto, 

procurando a integração do professor no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada e garantindo o desenvolvimento das mesmas, visando 

a criação de uma mentalidade critica e reflexiva, capaz de responder aos 

desafios da profissão. Estas competências profissionais inerentes a um ensino 

de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho do Educador e 
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Professor (Decreto-lei 240/2001 de 17 de agosto), organizando-se nas 

seguintes áreas de desempenho: 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a Comunidade 

IV. Desenvolvimento Profissional 

Enquadramento Institucional 

 O Estágio Profissional constitui a principal componente do 2º ano do 

segundo ciclo de estudos em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, conducente ao grau de mestre. O primeiro ano deste ciclo é 

composto por disciplinas que procuram a criação de um enquadramento do 

aluno relativamente à profissão de Professor, promovendo o desenvolvimento 

de características basilares para o desempenho do papel de Professor. No 2º 

semestre, com o ensino das didáticas especificas e da didática geral, a ligação 

entre a teoria e a prática assume maior destaque. 

 As tarefas enquanto Professor iniciam-se no primeiro dia de setembro e 

terminam com o final das aulas. Para além da condução do processo de 

ensino, as principais tarefas que compõem o Estágio Profissional consistem na 

construção do Relatório de Estágio e na realização de um Estudo de 

Investigação – Ação. 

 Ao Professor Orientador da FADEUP, são atribuídas as funções de: 1) 

Dar cumprimento ao regulamento da FADEUP; 2) Apoiar o Estudante 

Estagiário na construção do Projeto de Formação Individual em todas as suas 

fases de conceção; 3) Observar as aulas lecionadas pelo Estudante Estagiário 

e reunir com o núcleo de estágio; 4) Orientar o Relatório de Estágio e integrar o 

júri das provas. 

 As tarefas atribuídas ao Professor Cooperante assumem um caracter de 

maior proximidade com a prática e visam complementar as funções atribuídas 

ao Professor Orientador. A função da Professora Cooperante consiste assim 
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em: 1) Programar as atividades do núcleo de EP, ao longo do ano escolar, de 

acordo com as orientações definidas pela regência e comunica-lo à FADEUP, 

através do PC; 2) Orientar os EE em cooperação com a PO; 3) Apoiar, 

supervisionar e orientar os EE na elaboração de todas as atividades 

desenvolvidas em contexto escolar; 4) Dinamizar sessões com o núcleo de 

estágio através de seminários e reuniões, de cariz didático e pedagógico; 5) 

Avaliar os EE.   

Enquadramento Funcional 

 As condicionantes estruturais e funcionais do contexto onde qualquer 

processo de ensino decorre determinam a adaptação do mesmo. É por isso de 

grande importância a existência de um conhecimento fundamentado das 

mesmas. 

A escola Secundária Carolina Michaëlis é uma das escolas pertencente 

ao núcleo das escolas secundárias da cidade do Porto. A escola abriu as suas 

portas na Rua de Cedofeita, com o nome de Liceu Carolina Michaëlis exclusivo 

para o sexo feminino. Em 1921, com o nome Liceu Central Feminino de 

Sampaio Bruno, mudou-se para a Praça do Coronel Pacheco e daí, em 1926, 

para a Rua de São Bento da Vitória. Com o Estado Novo foi construído o atual 

edifício, situado na Rua da Infanta D. Maria. Após o 25 de Abril de 1974, a 

palavra Liceu foi substituída por Escola Secundária que, a partir de 1979, 

deixou de estar exclusivamente reservada a alunas, passando a ser mista. O 

nome da escola homenageia a mais célebre filóloga da língua portuguesa. 

 A escola situa-se muito perto da Rotunda da Boavista, uma das 

referências da cidade possuindo por isso excelentes acessibilidades, 

principalmente através da utilização de transportes públicos, com a existência 

de uma estação de metro em frente à escola. O facto da escola se situar no 

coração do Porto limita bastante o desenvolvimento de atividades nos espaços 

envolventes à escola. 

A escola foi remodelada recentemente, sendo esta remodelação 

responsabilidade do programa Parque Escolar. Desta forma, apesar da escola 
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estar atualizada, sinto que nessa remodelação a opinião do núcleo de 

Educação Física deveria ter assumido maior preponderância, evitando alguns 

problemas inicialmente previstos que agora se verificam. A Escola possui 

assim 3 espaços reservados à disciplina de Educação Física, para além do 

espaço exterior. O pavilhão gimnodesportivo, um ginásio e uma sala de 

desporto. Apesar de as estruturas apresentarem boas condições, facilmente se 

identificaram várias falhas nas novas instalações. Sendo na minha opinião a 

mais notável de todas a inexistência de tabelas de basquetebol nos espaços do 

pavilhão gimnodesportivo.  

O grupo de professores de EF é composto por cerca de 15 professores, 

tendo na sua constituição alguns professores com uma larga experiência, com 

os quais é sempre um prazer discutir qualquer assunto que surja dentro da 

nossa área. O relacionamento com os professores é assim bastante positivo, 

sendo que estes sempre demonstraram compreensão e disponibilidade para 

ajudar no que for preciso os professores estagiários. O núcleo de estágio é 

composto por 3 elementos, eu e duas colegas. Penso que as nossas 

características se complementam, sendo por isso um bom grupo de trabalho. 

Como nunca trabalhamos juntos anteriormente, este é um grupo que necessita 

ainda ganhar alguns automatismos e uma maior confiança mutua, mas penso 

que com a continua superação de obstáculos este grupo atingirá o pleno de 

todo o seu potencial. 
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4 - REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

4.1- Conceção 

4.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 O processo Ensino-Aprendizagem não pode ser eficiente se não houver 

um conhecimento profundo dos alunos por parte do Professor. É nesse sentido 

que um levantamento dos dados da turma no início do ano, se revela 

imprescindível para uma correta adaptação do processo ao longo do mesmo. 

Esta caracterização revela-se assim como uma das primeiras tarefas do 

Professor. 

 As características dos alunos são uma importante condicionante do seu 

desempenho nas aulas, não devendo por isso serem negligenciadas. No 

entanto, a sua importância não se limita ao impacto verificado no desempenho 

dos alunos, devendo estas também serem levadas em conta na adaptação das 

estratégias do professor relativamente à turma, revelando-se assim como uma 

condicionante da atuação do Professor. Enquanto o historial escolar, desportivo 

e médico dos alunos se revela de enorme importância no momento do 

planeamento, outras informações, tais como o conhecimento do contexto 

social, económico e familiar em que os alunos se enquadram, são de grande 

importância durante todo o trabalho realizado. 

 Concretizando um pouco esta ideia na turma, a existência de uma aluna 

com anemia ou de um aluno que era federado e que por isso tinha um volume 

de treino completamente distinto do resto da turma, levou a que o meu nível de 

exigência para com eles fosse diferente dos restantes e diferente ao longo de 

diferentes períodos de tempo. Foi importante ter em conta estes fatores quando 

exigi trabalhos de resistência, de força ou velocidade que acabariam por 

prejudicar estes alunos se não tivesse acesso a estas informações. 

 A atuação perante os alunos na transmissão de feedback, em chamadas 

de atenção ou até mesmo em simples conversas que não estavam diretamente 

relacionadas com a aula, não podia ser a mesma perante alunos de 
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enquadramentos sociais tão distintos como os verificados, mesmo a diferença 

de idade dos alunos se revelou como uma forte condicionante deste aspeto. 

11º CT3 

 Tendo como base os questionários realizados à turma no início do ano 

letivo, foram selecionados os dados que considerei de maior importância para a 

caracterização da turma e de cada aluno individualmente. De seguida serão 

apresentados os mesmos, acompanhados de uma pequena consideração junto 

dos que mereceram maior destaque. 

Média de Idades 

 

 Como representado no gráfico anterior, esta turma é constituída por 12 

alunos, sendo o intervalo de idades verificado na turma bastante amplo. A 

média de idades situa-se no entanto nos 16,4 anos de idade. Apesar da maior 

parte dos alunos se encontrar distribuída entre os 16 e os 17 anos de idade, 

esta turma engloba graus de maturidade bastante distintos, característicos das 

várias idades que a compõem. Seria desta forma imprudente procurar criar um 

padrão de atuação comum a todos os alunos.  
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Nível de Habilitações literárias do Encarregado de Educação 

 

Agregado Familiar 

 

 As famílias dos alunos que constituem esta turma enquadram-se numa 

forma nuclear ou consanguínea, havendo espaço para um bom 

acompanhamento do desempenho escolar por parte de cada família. Existem 

ainda 3 alunos que integram famílias com outras características, o que em 

alguns casos se revelou um pouco condicionante. Um destes alunos encontra-

se integrado na Casa do Gaiato. 

Historial Escolar 

 

 O historial de reprovações desta turma encontra-se bastante preenchido, 

também por ser uma turma bastante reduzida, sendo que cerca de 40% da 

turma já reprovou em anos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historial Desportivo 
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  Apenas 3 dos 12 alunos da turma já realizaram a prática federada 

de algum desporto, sendo que neste momento apenas um dos alunos ainda se 

encontra no ativo. Os desportos praticados por estes alunos foram o 

bodyboard, o karaté e o futebol. 

De salientar nesta turma o fraco desempenho global nas outras 

disciplinas. Pelo discutido nas reuniões, esta é uma turma que apresenta 

maiores dificuldades nas disciplinas específicas do agrupamento Cientifico - 

Natural, sendo evidente que foram mal orientados e que deveriam ter optado 

pelas Humanidades. A nível comportamental, tendo em conta o 

enquadramento geral da Escola, esta é uma turma que não causa problemas, 

havendo no entanto alguns casos em que têm sido reportados comportamentos 

problemáticos fora da mesma. 

 

4.1.2 - SER PROFESSOR 
 

Se é fundamental em termos práticos conhecer as características da 

turma de forma aprofundada, tal como ficou explícito no tema anterior tratado, 

não é menos importante conhecer as competências que constituem a Atividade 

Pedagógica.  

Na sociedade atual, a Atividade Pedagógica revela-se como uma das 

principais componentes do fenómeno educativo. Correspondendo à importante 

função que desempenha, o professor deve assim dominar o conjunto de áreas 

em que a sua ação será exercida, sejam elas de caracter cultural, técnico ou 

científico. Neste sentido, António Nova defende uma visão “líquida” das 

competências pedagógicas, evidenciando as ligações entre as dimensões 

pessoais e profissionais como processo produtor da identidade do Professor, 

salientando que o Profissionalismo Docente está condicionado pela 

Pessoalidade do Professor, uma vez que um se constrói no interior da outra.  
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Desta forma, e analisando a Pessoalidade do Professor, existem 

algumas componentes indispensáveis ao sucesso do mesmo, que serão 

evidenciadas de seguida.  

O Professor deve assim possuir o conhecimento, dos alunos e da 

matéria, assim como da melhor forma para passar esse conhecimento aos 

alunos. Deve promover a sua cultura profissional, procurando a interação com 

os outros professores como uma forma de enriquecimento e de aprendizagem. 

Deve ter tato pedagógico, sendo capaz de se relacionar e comunicar de forma 

eficaz com os alunos, uma vez que a comunicação se assume como principal 

condicionante na promoção do conhecimento do aluno. Deve procurar o 

trabalho em equipa, associando-se a comunidades de prática e movimentos 

pedagógicos e aproveitando essa fonte de conhecimentos. Deve assumir um 

compromisso social, baseando a sua ação em princípios e valores que espera 

transmitir aos seus alunos, estando preparado para lidar com a diversidade 

cultural que caracteriza a sociedade atual e consequentemente o meio escolar, 

promovendo a inclusão social. 

Dentro da definição atual de Profissionalismo Docente, existem também 

algumas componentes que merecem ser evidenciadas. A competência 

docente, definindo-se como a capacidade para criar, organizar ou modificar as 

condições de aprendizagem de forma a facilitar o desenvolvimento de 

processos de aprendizagem significativa e enriquecedora nos alunos. A 

Autonomia Profissional, sendo a capacidade de decidir e aplicar essas mesmas 

decisões autonomamente. A identidade profissional, como o sentido de 

pertença já referenciado anteriormente. A abertura à inovação, sendo capaz de 

adaptar a profissão às constantes mudanças sociais e tecnológicas. 

Após a análise das componentes que caracterizam a Identidade do 

Professor, é fácil encontrar pontes entre a Pessoalidade do Professor e o 

Profissionalismo Docente sendo, como esperado, evidente a interdependência 

entre as várias componentes. 

 
O Aluno como centro do processo educativo 
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Apesar das semelhanças existentes entre todas as Profissões de 

Docência e da inegável contribuição de todas no Fenómeno Educativo, ser 

Professor de EF difere em muito de ser Professor de outra qualquer disciplina. 

Uma das principais diferenças prende-se com o facto de o Professor de 

Educação Física, contrariamente a todos os outros, não ter o seu foco de 

atenção nos factos mas essencialmente no alvo de todo o processo educativo, 

os alunos. Se o Professor de Ciências Físico-químicas procura evidenciar e 

explicar aos alunos as leis que justificam determinados acontecimentos, o 

Professor de EF foca-se nos alunos como parte da “experiência”, da mesma 

experiência científica que se experimenta na aula de Física ou de Química, isto 

porque o aluno é que sofre as alterações, a nível psicológico, morfológico, 

fisiológico, etc. Assim, todos os objetivos do ato educativo passam por esse 

corpo, as diferenças estão nos objetivos das práticas desenvolvidas: a 

performance do atleta ou o desenvolvimento integral da criança. Ao longo deste 

ano, procurei sempre colocar os alunos no centro do processo, eles foram a 

minha “experiência” e apesar de todos as condicionantes existentes, procurei 

sempre criar condições parar promover alterações que contribuíssem para o 

seu desenvolvimento como alunos e como pessoas, procurando em cada aula 

dar algo de novo a cada um deles. 

O Estatuto do Professor  
 

Tendo-me visto atribuída uma turma do 11º ano de escolaridade, a 

forma como os alunos me iriam ver enquanto professor, principalmente devido 

às reduzidas diferenças de idade existentes entre mim e os alunos, foi sempre 

uma preocupação ao longo do ano letivo. A necessidade de me impor perante 

uma turma que via em mim a junção de dois papeis, o de professor e o de 

aluno, levou a que questionasse várias vezes a forma como conduzir as 

minhas aulas, principalmente as iniciais, pois é no primeiro encontro que se 

começa “agarrar” a turma, ou se perde a mesma para sempre.   

Cousinet (1958) defende que o docente está num estrato hierárquico 

superior comparativamente ao aluno. O mesmo autor argumenta que o 

Professor tem de forçosamente se posicionar numa posição superior 

relativamente ao aluno, caso contrário, o encontro escolar não se produz. Ferry 
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(1964) argumenta que as diferenças de estatuto entre Professor e aluno estão 

implícitas a partir do momento que os conhecimentos do docente se suplantam 

aos dos seus discentes, visto que o Professor tem como intuito lecionar: 

ensinar, transmitir conhecimentos e classificar os seus alunos. Isto é suficiente 

para que o Professor se encontre num patamar acima do dos seus alunos.  

Apesar de me identificar com ambos os autores supracitados, sou da 

opinião que a autoridade ligada ao papel é um produto das relações e não uma 

condição prévia. Desta forma, o estatuto do docente é reconhecido pelos 

alunos, derivado das suas qualidades técnicas e humanas e não apenas 

produto do apoio organizacional da sua posição hierárquica. Quando estas não 

correspondem ao seu estatuto, são facilmente percebidas pelos seus alunos, 

tornando-se o professor alvo de chacota. O formador só consegue atingir esse 

estatuto quando aceite pelo grupo como tal, através da criação de um laço 

educativo com os seus alunos. O bom professor consegue com naturalidade 

impor-se perante um grupo, graças à visibilidade dos seus bons resultados e 

eficiência na condução do processo. 

Neste ano, não sentindo necessidade de assumir uma posição 

autoritária, consegui facilmente ganhar o controlo da turma. Um período 

marcante relativamente a este assunto foi naturalmente o que constituiu as 

primeiras semanas de aulas, em especial devido ao facto de ter sido 

condicionado à realização de aulas teóricas por um período bastante 

prolongado. Aproveitei esse conjunto de aulas de caracter teórico para 

conhecer melhor a turma e para me dar a conhecer melhor, procurando sempre 

demonstrar que, apesar de não passar de um Professor estagiário, possuía 

conhecimentos que eram sinónimo de qualidade, os quais contribuíram para 

atenuar um pouco o estatuto de estagiário e conquistar a turma. Procurei desde 

o início dar espaço ao diálogo, procurando não cair no erro de passar uma 

imagem de professor que pensa saber tudo e que acha que os seus alunos não 

sabem nada, não sendo sequer merecedores de discutir qualquer assunto com 

o seu professor. Com a escolha da modalidade coletiva de Futebol como 

unidade didática inicial, consegui garantir um nível de motivação elevado e uma 

evolução contínua de todos os alunos, criando aqui a “bolsa de ar” para o início 
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deste ano letivo. Ao longo do letivo senti na verdade que nas unidades 

didáticas mais motivadoras foi mais fácil manter a turma atenta e empenhada 

do que nas restantes. Desta forma, considero assim que apesar do estatuto do 

professor estar dependente das suas qualidades, este pode sofrer alterações 

ao longo do ano por motivos extrínsecos às mesmas. 

 

O papel do Professor não se esgota nas aulas 

 A Escola “atual” encontra-se sujeita a influências culturais e ideológicas 

diversas, encontrando-se por isso em constante mutação. Esta volatilidade que 

caracteriza a Escola, coloca aos Professores a dificuldade de saber quais os 

valores a promover na sua atuação, quer a nível normativo – valorizando ou 

sancionando determinados comportamentos – quer ao nível das escolhas que 

faz relativamente ao currículo que leciona e às metodologias que utiliza. 

 Esta dúvida leva muitas vezes a que os Professores se remetam ao 

neutralismo axiológico, evitando qualquer referência axiológica que possa levar 

os alunos a formar juízos pela simples razão de “assim ter dito o Professor”, 

conforme refere Veiga (2005). Esta tentativa de educar sem referência a 

valores não é realizável [Patrício, 1996]. Em todas as decisões que o Professor 

toma, em todas as crenças que o Professor revela, os valores estão presentes, 

sendo impossível ao Professor assumir uma conduta que possibilite a ausência 

de valores e, ao mesmo tempo, ousar educar. A educação não é asséptica. Ela 

manifesta-se num quadro de uma cultura social, de uma identidade cultural 

especifica, possuidora de uma estrutura axiológica própria [Stoer, 1986; 

Patrício, 1993, 1995; Esteve, 1995; Hargreaves, 1998]. 

 Sendo o primordial objetivo educativo a formação integral da criança, 

este não é tangível dentro de um vazio axiológico que remete ao Educando a 

responsabilidade exclusiva do processo de desenvolvimento da sua 

consciência axiológica [Patrício, 1993]. 

 Ao longo deste ano procurei assim assumir uma conduta fundamentada 

em valores que tencionei partilhar com os meus alunos. Desta forma, aproveitei 

todas as oportunidades para me desviar um pouco do meu papel de Professor 

de Educação Física sem nunca me desviar do meu papel de Educador e 



ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

- 29 - 
  

abordei temas que me pareceram pertinentes como forma de alegar valores 

que considerei de grande importância dentro e fora do Desporto, uma vez que 

o Desporto é uma escola para a vida e todas as aprendizagens que dentro dele 

realizamos podem, de alguma forma, serem transpostas para a vida social. 

 Dentro de todas as oportunidades que tive para a tentativa de 

concretizar esta tarefa, gostaria de salientar a abordagem teórica de temas 

como “Olimpismo e o Doping” e outros temas relacionados com Educação para 

Saúde, uma vez que tive oportunidade de lecionar uma aula dentro deste 

contexto. Nessa aula procurei evidenciar a relação existente entre a inatividade 

física e as causas de morte em Portugal, referenciando também hábitos 

alimentares, nos quais procurei esclarecer alguns conceitos nutricionais, 

fazendo uma referência ao consumo de drogas e às suas consequências. 

 

 

 

 

 

 

4.2 - Planeamento 

4.2.1 - A IMPORTÂNCIA DO PLANEAMENTO 

Segundo Graça (2009), ensinar não é uma ciência, é uma interpretação 

da ciência, visa procurar as questões do intuitivo. Esta ideia remete-nos para a 

importância de encarar o Plano de Aula como um apoio e não como um plano 

rígido que deve ser seguido impreterivelmente, evitando a dependência do 

planeamento e dado espaço à capacidade de improviso. 

Este foi um dos aspetos onde senti maior divergência entre as minhas 

aulas e as aulas de Professores com mais experiência. Penso que esta 

dependência do Plano de Aula é um problema comum a todos os professores 

com pouco experiência, que sentem a necessidade de procurar controlar todas 
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as variáveis mesmo antes do início da aula, vendo assim o Plano de Aula como 

uma espécie de “boia salva vidas”. Com o decorrer do ano letivo e o aumento 

da minha autoconfiança, vi no Plano de Aula um guião que me dava espaço ao 

improviso, desenvolvendo a minha capacidade de adaptação a imprevistos e 

superação de problemas. 

Bento (2003) considera o Plano Anual como uma perspetiva daquilo que 

será o ano. Nele realizamos uma interpretação do programa de acordo com o 

contexto em que o processo de ensino vai decorrer, sendo o primeiro passo do 

planeamento e preparação do treino. 

O Planeamento surge assim como uma ferramenta que permite traçar o 

melhor caminho possível para atingir as metas definidas. Muitas vezes esse 

caminho, pelos diversos obstáculos que vão surgindo, tem que ser reajustado 

ou reformulado. No entanto, sem a antecipação desse caminho dificilmente se 

consegue atingir os objetivos, correndo o risco de ficar à deriva.  

Um dos autores que se debruçou sobre este tema foi Vickers (1989), 

criando um modelo que ordena os diversos conhecimentos, ajustando-os ao 

contexto de aplicação do mesmo, o Modelo de Estrutura do Conhecimento. 

Este modelo estrutura os conhecimentos em 8 módulos, dividindo-se em 3 

grandes fases: fase de análise, fase das decisões e fase de aplicação. 

Na fase de análise toma-se conhecimento acerca das características do 

contexto que interferem diretamente e indiretamente no processo de ensino – 

aprendizagem, de modo a intervir posteriormente de uma forma 

contextualizada. 

Na fase das decisões, tendo por base a análise previamente realizada, 

determina-se a extensão e sequência dos conteúdos, definem-se os objetivos, 

configura-se avaliação a utilizar e criam-se as progressões de ensino para as 

várias categorias transdisciplinares. 

A fase de aplicação consiste na elaboração dos planos de unidade 

didática e dos planos de aula, estando por isso mais associada com a prática. 
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O Plano de Aula surge assim no enquadramento de um todo que lhe 

concede sentido. Ao longo deste ano letivo a estrutura do meu plano de aula 

evoluiu de uma estrutura complexa com muito conteúdo, para uma estrutura 

mais intuitiva. Esta evolução deu-se através da redução da informação 

presente no mesmo e da escolha de termos que se relacionavam mais 

facilmente com o feedback a realizar, tendo em conta as características dos 

alunos, transformando os conhecimentos formais de acordo com os elementos 

contextuais. Numa forma mais abrangente, é esta capacidade de moldar os 

conhecimentos formais aos elementos contextuais, que distingue o 

conhecimento do Especialista do conhecimento do Professor. Este 

conhecimento especifico é denominado de conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo (Ramos, Graça & Nascimento, 2008). 

A diferença verificada entre os ensaios realizados nas Didáticas 

Especificas lecionadas da FADEUP e as aulas em contexto escolar 

condicionou também a forma do Plano de Aula. Neste contexto, foram 

necessárias preocupações ao nível da dinâmica de funcionamento da aula que, 

pela maior autonomia dos alunos, não se verificaram anteriormente. 

Relativamente à realização de Unidades Didáticas, Bento (2003) releva 

a importância deste nível de planeamento, assumindo um pensamento 

divergente dos anteriormente referidos na forma como foca os aspetos do 

desenvolvimento pessoal dos alunos, não se baseando apenas na matéria. 

Segundo este autor, a atividade de planeamento deve orientar-se por princípios 

básicos, de entre os quais se destacam os seguintes: 

 Cientificidade, que se reflete no respeito das leis e princípios 

pedagógico-didáticos. 

 Exigências à personalidade do professor, a nível criativo, didático-

metodológico, assim como a nível da consciência social, moral e 

profissional. 

 Fidelidade às exigências programáticas e orientação pelos 

alunos. 

 Conceção lata e não simplista do ensino e da educação. 
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 Direcionamento dos planos para o essencial. 

 Inclusão de meios e medidas facilitadoras do trabalho e 

economizadoras de tempo. 

 

4.2.2 - RELAÇÃO ENTRE O PROGRAMADO E O PLANEADO 

 
Considerações Gerais 

 Neste nível de ensino, são estipuladas um conjunto de modalidades 

definidas pelo programa nacional de educação física, entre as quais a escola 

pode selecionar as que pretende lecionar, possibilitando logo à partida uma 

divergência entre o currículo prescrito e o currículo programado. Dentro do 

conjunto de modalidades especificado, umas são definidas como matérias 

nucleares, sendo de referência obrigatória para as escolas. As restantes são 

definidas como alternativas, a adotar de acordo com as características da 

escola. Esta medida assegura alguma coerência entre o trabalho realizado nas 

diferentes escolas. 

 Este programa especifica que no 10º ano devem ser mantidos os níveis 

mais elevados atingidos nos anos anteriores em todas as matérias nucleares, 

prosseguindo nos 11º e 12º anos para o nível avançado em cada uma delas e 

desenvolvendo em todos os níveis as matérias alternativas. Pode-se considerar 

assim o 10º ano como um ano de consolidação e complemento de 

conhecimentos. Nos 11º e 12º anos este programa aconselha um regime de 

opções que permita ao aluno aperfeiçoar-se nas matérias pelas quais tem 

preferência, estipulando apenas que sejam duas de Jogos Desportivos 

Coletivos, uma da Ginástica ou uma do Atletismo, Dança e duas das restantes. 

Estas escolhas deverão ser feitas com base em 2 critérios, o de exequibilidade 

do programa e o de desenvolvimento da educação física.  

 Em relação à carga horária este programa considera essencial o mínimo 

de 3 sessões semanais em dias não consecutivos, por respeito aos princípios 

de treino, resultando num total de 3 horas. O programa dá no entanto 

preferência à divisão da carga por 3 sessões semanais. Considero que uma 

divisão por mais de 3 sessões semanais não será aplicável, uma vez que as 
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aulas ficariam reduzidas a intervalos tão curtos que os alunos passariam mais 

tempo no balneário do que fora dele. 

 

Jogos Desportivos Coletivos 

 São facilmente identificáveis no programa objetivos comuns a todos os 

desportos coletivos, sendo que no Ensino Secundário é dada uma maior 

ênfase aos aspetos relacionados com a coletividade dos mesmos. É por isso 

nesta fase exigida a cooperação entre os alunos na tarefa em execução, assim 

como uma maior tolerância e entreajuda por parte dos elementos da mesma 

equipa, tendo como objetivo principal o êxito do grupo. É também promovido o 

igual respeito pelos colegas de equipa e pelos adversários, assim como pelas 

decisões da arbitragem. Pede-se também ao aluno que tenha conhecimento do 

objetivo do jogo, da função e das principais ações tecno – tacticas, adequando 

o seu comportamento a esses factos. 

 Quanto aos objetivos em situação de jogo, é visível uma maior ênfase 

nos processos táticos sendo percetível um aumento de complexidade dos 

mesmos, na medida em que é necessária uma maior atenção do aluno aos 

comportamentos dos restantes elementos da equipa e uma adaptação do seu 

próprio comportamento. 

 
Ginástica 

  Numa visão macro daquilo que é pedido nas 4 disciplinas da ginástica 

são identificáveis exigências comuns ás dos Jogos Desportivos Coletivos, 

nomeadamente a cooperação entre os alunos. Destaca-se também a 

importância dada à fluidez de movimentos e á destreza gímnica. Na minha 

opinião a exigência presente nos objetivos que são apresentados neste 

currículo torna-os um pouco irreais, uma vez que, e tendo como base de 

comparação as exigências que nos foram feitas nesta modalidade na minha 

Faculdade (Faculdade de Desporto da Universidade do Porto), acho exagerada 

a presença de elementos como mortal à retaguarda, barani engrupado, ou até 

mesmo a subida de bicos comprida. 
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Atletismo 

 È também nesta modalidade colocado em evidência o espírito de 

cooperação já referenciado anteriormente. Acho no entanto, no que toca aos 

objetivos específicos da modalidade, que poderiam estar melhor distribuídos ao 

longo dos três anos, uma vez que na maior parte dos objetivos não me é 

percetível qualquer tipo de progressividade. 

A meu ver, o currículo de educação física nacional encontra-se bem 

elaborado a nível teórico, deixando um pouco a desejar nas questões 

relacionadas com a aplicabilidade do mesmo em contexto escolar. A linguagem 

utilizada ao longo deste documento é outro dos aspetos que merece um maior 

cuidado, devendo ser evitadas expressões corriqueiras, tais como “pino” e 

“cambalhota”.  

Em algumas modalidades seria preferível a procura de uma melhor 

distribuição dos conteúdos, garantindo assim uma maior progressividade entre 

os mesmos e evitando que os alunos de ano para ano voltassem a repetir 

conteúdos com o mesmo nível de exigência. Este aspeto exigiria uma melhor 

coordenação entre o agrupamento de escolas. 

O desporto escolar é visto por mim como uma medida bem conseguida 

pois incentiva os alunos à prática desportiva que possui tanto a vertente lúdica 

como competitiva, no entanto só abrange algumas modalidades. 

A presença, no currículo nacional, de modalidades que não estão 

incluídas na nossa formação como professores, compromete a qualidade de 

ensino das mesmas. Penso que algo deveria ser mudado neste ponto, sendo a 

meu ver preferível uma mudança a nível da formação dos professores, tanto na 

criação de formações específicas para os professores efetivos como a nível da 

inclusão de novas modalidades no currículo do Mestrado de Ensino. 

 

4.3 - Realização 

4.3.1 - CONTROLO DA TURMA 

Antes do início do estágio as minhas maiores dúvidas passavam pela 

forma como conseguiria adquirir o controlo da turma, o tipo de postura que 

deveria adquirir, tornando-me um professor autoritário ou democrático, ou 
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algum tipo de professor intermédio a estes. Com o início do ano letivo e a 

necessidade de lecionar aulas de tipo teórico este receio desapareceu e esta 

deixou de ser uma das minhas preocupações. Não me tornei em nenhum tipo 

de professor definido, conquistei os alunos pela minha personalidade e pelos 

meus conhecimentos e não tive dificuldades em manter o controlo da turma 

apesar de manter uma relação com os alunos onde o espaço ao diálogo esteve 

sempre presente. 

A maturidade dos alunos que constituíam a minha turma também me 

permitiram uma postura mais descontraída que não seria possível em outros 

anos de escolaridade. O facto de alguns alunos terem idades quase idênticas à 

minha deixou-me inicialmente um pouco receoso, mas com o decorrer das 

aulas estes receios mostraram-se infundados.  

 Penso que o passo mais marcante neste sentido veio da certeza com 

que lecionei as minhas aulas e da visibilidade dos resultados alcançados. 

Quando os alunos deixaram de ter dúvidas acerca do meu conhecimento, eu 

deixei de ser o Estagiário para ser o Professor de Educação Física. 

 

4.3.2 - DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA – SEPARAÇÃO OU INTERAÇÃO DE 

NIVEIS 

 Desde a forma como esta questão foi abordada nas diferentes didáticas 

lecionadas na FADEUP, onde diferentes Professores defendiam diferentes 

pontos de vista, que a mesma se tornou uma preocupação comum a todos os 

Alunos Estagiários. A principal condição em torno desta temática prende-se 

com a necessidade inegável de adequar a complexidade e dificuldade dos 

conteúdos às dificuldades apresentadas por cada aluno, como individuo, 

criando sempre as condições para um máximo desenvolvimento das 

capacidades do mesmo. Esta necessidade impõe uma dificuldade comum a 

todos os professores, a de conseguir diferenciar a sua aula em níveis que 

permitam tais condições. No mesmo caso, não devem ser esquecidas as 

implicações que uma opção ou outra têm no desenvolvimento dos conceitos 

psicossociais inerentes à prática desportiva. 
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É inegável a importância de uma adequada adaptação dos exercícios às 

capacidades individuais de cada aluno. Para além do impacto que um exercício 

inadequado possa ter na motivação de um aluno para a sua realização, um 

exercício inadequado pode ser fácil de mais para promover a evolução 

desejada no alunos ou até mesmo não promover qualquer evolução se for 

difícil de mais, impossibilitando a sua realização. Desta forma, o Professor deve 

recorrer a mecanismos de diferenciação pedagógica adequados à diversidade 

verificada na turma. 

Na prática, realizar um ensino personalizado recorrendo a uma rígida 

separação de níveis é muitas vezes uma utopia. O número excessivo de alunos 

que constituem uma turma, ou a heterogeneidade que por vezes encontramos 

dentro de uma turma, levam a que, para tornar possível a realização deste 

ideal, fossem necessárias condições materiais e espaciais que dificilmente 

conseguem ser fornecidas por qualquer Estabelecimento de Ensino. Como 

resposta a estas dificuldades, surgem outros modelos que apoiam uma 

interação entre os vários níveis, colocando a tónica na promoção de conceitos 

psicossociais que se revelam fundamentais tanto à prática desportiva como à 

vida social. Estes modelos recorrem a uma cooperação entre os vários níveis, 

promovendo a coletividade e a interajuda no desenvolvimento das capacidades 

individuais de todos os alunos, apontando por isso, para objetivos que 

ultrapassam o espaço de aula. Um destes modelos é o Modelo de Educação 

Desportiva. 

No decorrer do Estágio Pedagógico recorri à utilização deste modelo em 

duas fases ao longo do ano letivo, sendo que a primeira fase assumiu um 

aspeto experimental, servindo como ensaio a uma segunda fase onde procurei 

introduzir todos os aspetos deste modelo. As duas fases apresentaram 

resultados destintos, essencialmente pelas diferenças entre as modalidades 

utilizadas, sendo que a primeira era coletiva e a segunda não. 

MED - época de ensaio 

Na unidade didática de futebol, a turma apresentou excelentes 

resultados, havendo grandes evoluções em alunos que se enquadravam 
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inicialmente em níveis mais baixos. Optei por nesta unidade didática recorrer a 

jogos reduzidos que permitissem dar espaço aos alunos para que 

conseguissem desenvolver os aspetos técnicos, privilegiando sempre a 

coletividade do jogo. As equipas utilizadas ao longo desta unidade didática 

foram sempre criadas respeitando uma homogeneidade entre as equipas e 

uma heterogeneidade intraequipa. Contrariamente ao esperado, uma vez que 

se tratava de uma turma bastante competitiva, todos os alunos se mantiveram 

bastante motivados ao longo da unidade didática, não havendo diferenças 

motivacionais entre os alunos de género masculino ou feminino. Os alunos 

perceberam que as diferenças entre as equipas eram pautadas pelo nível dos 

alunos com mais dificuldades, procurando sempre levar os colegas a 

ultrapassar essas dificuldades de forma a conquistarem a vitória. 

 

 

 

 

MED - época formal 

A segunda fase de aplicação do MED foi realizada na unidade didática 

de Atletismo, o que criou logo à partida algumas diferenças relativamente à 

fase experimental. Esta fase deu espaço à realização de todas as tarefas 

definidas neste modelo de ensino, culminando no evento culminante da 

modalidade.  

Tendo como base o evento culminante sinto que os alunos se sentiram 

realizados com a oportunidade de passar pelos vários papéis atribuídos, no 

entanto penso que, ao longo da época não atribuíram a devida importância aos 

mesmos, estando ainda muito presos ao modelo tradicional de ensino onde o 

que conta é o saber fazer. Os alunos ficaram um pouco desmotivados pela 

extensão desta unidade didática e pela não continuidade dos conteúdos de 

uma aula para a outra. Por se tratar de uma turma bastante competitiva, o 

recurso constante a competições característico do MED garantiu uma razoável 
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motivação para a prática nas aulas, no entanto todos os papéis que exigiam 

alguma dedicação extra aula foram marginalizados. Alguns alunos encararam 

os aspetos mais lúdicos do modelo como algo um pouco desadequado para a 

idade deles.  

O misto entre competição e aprendizagem analítica garantiu uma boa 

evolução da maior parte dos alunos, sendo que foi sempre necessário manter 

controlado o nível de competitividade da turma, criando competições de nível 

técnico para não descorar a técnica. Para os alunos com mais dificuldades foi 

necessário recorrer a mais exercícios de tipo analítico, mas no geral e 

superadas as dificuldades iniciais, todos os alunos demonstraram uma boa 

evolução.  

Ao contrário do esperado, os alunos não assumiram os níveis de 

autonomia pretendidos, sendo necessário uma motivação e atenção constante 

à prática. Penso que este fator esteve diretamente ligado ao nível de motivação 

dos alunos, que não se tornaram autónomos porque não revelaram qualquer 

intenção de o fazer, não faltando no entanto capacidade para o fazerem. 

A existência de equipas fixas que competiam entre si ao longo da época 

foi uma boa forma de afiliação, no entanto a descontinuidade na constituição 

das equipas existente entre a fase experimental e a fase de aplicação do 

modelo prejudicou um pouco esta afiliação. Teria sido benéfico se as equipas 

se tivessem mantido ao longo de toda a experiência, mas isso implicaria uma 

maior definição dos objetivos logo desde o início. 

Relativamente ao nível de conhecimentos demonstrado pelos alunos, 

penso que não existiu realmente uma diferença palpável entre esta ou qualquer 

outra unidade didática, talvez pela dinâmica de ensino utilizada em todo as 

elas, em que os alunos têm constantemente acesso a esclarecimentos acerca 

das diversas regras e habilidades e constituem a modalidade. 

4.2.3 - INSTRUÇÂO 

Da Comunicação à Instrução 
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O papel da comunicação no processo de ensino tem um papel 

fundamental, independentemente do contexto em que a mesma decorre. 

Assim, o Professor deve se afirmar como um comunicador nato para otimizar 

as suas funções enquanto agente educativo. Assim, podemos concluir que os 

processos de comunicação envolvem a troca de informação entre os diversos 

agentes. (Rosado &  Mesquita, 2009) 

A Instrução no Domínio das Atividades Físicas e Desportivas 

 A Informação no início das sessões 

Arends (1995) refere que existem quatro momentos para a transmissão 

de conhecimentos frente aos alunos. Essas vão desde a introdução inicial que 

o Professor realiza, até á conclusão final para a consolidação dos 

conhecimentos. Assim, relativamente a esta primeira fase, Arends (1995) 

realça a instabilidade deste período de transmissão de matéria visto que os 

alunos vêm de outro contexto, afastado do de ensino, apresentando nesta fase 

baixos níveis de empenhamento e concentração. 

Siedentop (1991) realça as seguintes fases na transmissão de informação 

no inicio das sessões: 

1) Apresentação do objetivo da sessão, com o intuito de clarificar junto dos 

alunos ou atletas os objetivos da sessão para motivar os alunos a 

direcionarem os seus esforços em direção à concretização dos referidos 

objetivos. 

2) Relação da matéria e conteúdos abordados com as aulas anteriores e 

seguintes. Assim, os educandos compreendem a estrutura lógica e a 

progressão efetuada em torno da matéria de ensino. 

3) Apresentação dos conteúdos, quando é necessário introduzir informação 

nova ou rever a informação mais básica e simples. 

4) Apresentação das regras de funcionamento e das normas organizativas 

do exercício, para possibilitar um correto desenrolar do trabalho sem 

levantar qualquer tipo de interferência; 
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5) Controlo da compreensão da informação, para garantir que os 

alunos/atletas perceberam a informação emitida. 

A Apresentação das Tarefas Motoras 

A tarefa motora representa um conjunto organizado de condições 

materiais e de constrangimentos do envolvimento, referenciada a um objetivo 

previamente definido, que pode ser efetuada por um ou mais praticantes 

(Parlebas, 1981).  

Doyle (1992, cit. por Mesquita e Rosado, 2009) acentua a importância 

das tarefas motoras ao referir que é a partir das mesmas que os alunos 

contactam com os currículos, organizam o seu pensamento relativamente ao 

conteúdo, integrando os objetivos referidos no programa nacional. 

Assim, na apresentação das tarefas motoras algumas indicações gerais são 

referidas (Rosado & Mesquita, 2009): 

1) Identificar objetivos a alcançar e tarefas a realizar, bem como os critérios 

de êxito e de avaliação. Para cada tarefa devem ser identificados os 

objetivos, regras de organização, assim como devem ser identificados 

os critérios de êxito e pontos chave em cada uma das tarefas. Neste 

momento necessitam de ser apresentadas eventuais variantes assim 

como as regras de segurança mais importantes. 

2) Após a apresentação de todos estes elementos, o Professor deverá 

apresentar uma imagem do comportamento ideal, acompanhado da 

descrição dos critérios de êxito e das palavras chave, realizando a 

demonstração no local de realização da tarefa. Neste momento o 

professor deverá realizar questões sobre a realização do movimento 

como intuito de perceber se os alunos compreenderam os pontos mais 

importantes da tarefa.  

O Encerramento das Sessões 

Um momento privilegiado de transmissão de informação encontra-se nos 

minutos finais da sessão. Relativamente a esta altura da sessão, Arends (1995) 
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refere-se à importância de adotar estratégias e atividades de conclusão, 

subordinando-as ao objetivo didático de consolidação e revisão do aprendido, 

de integração do aprendido num âmbito mais geral e de motivação. 

Sidentop (1991) refere, por seu lado, a necessidade de rever os aspetos 

de maior importância, reformular os aspetos essenciais e rever os mais 

importantes, com o intuito de motivar os alunos para as sessões seguintes. 

Assim, este autor refere como prática normal e constante em 

Professores/Treinadores mais experientes a reunião dos alunos no final de 

cada sessão para realizar o referido reforço da matéria abordada.  

Como forma de conclusão, as sessões devem ser encerradas com dois 

objetivos: com o intuito de reforçar e consolidar a matéria lecionada e uma 

função de motivação prospetiva. No primeiro caso, rever o essencial da 

aprendizagem é fundamental para compreender se os alunos compreenderam 

realmente os conteudos abordados, reforçando e relembrando os mesmos e 

articulando-os com as aprendizagens passadas e futuras. Este constitui o 

segundo objetivo, visto que articular as aprendizagens atuais com as passadas 

e as futuras, tem um fator motivador para os alunos, relativamente à matéria 

lecionada e às aprendizagens futuras.    

4.4 - Avaliação 

 Toda a Ação Pedagógica necessita de um elemento avaliador, de forma 

a certificar se realmente existe algum tipo de aprendizagem e assegurar se 

houve o desenvolvimento de algum tipo de competência (Abrantes et al., 2002 

cit. por Albuquerque et al., 2010). A Avaliação é assim fulcral no controlo do 

Processo Educativo. 

 Para ser plausível, a Avaliação deve focar os aspetos essências de 

forma a garantir uma avaliação fiável de todos os alunos. Se a quantidade de 

aspetos a avaliar for excessivamente elevada, esta torna-se impossível de ser 

realizada numa turma com um número de alunos que se enquadre na média. 

Desta forma, os métodos utilizados para esta finalidade devem ser intuitivos, 

permitindo ao Professor focar toda a sua atenção nos alunos. Não existe no 

entanto um método perfeito, que se adapte a todas as condições, sendo ideal 
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recorrer a vários métodos, por vezes em simultâneo, de acordo com as 

circunstâncias. Ao longo deste ano letivo optei pelo uso de listas de verificação 

e escalas de apreciação de acordo com as características da avaliação, sendo 

que na unidade didática de Andebol recorri ao uso de ambas, utilizando a 

primeira na avaliação da componente tática e a segunda na avaliação da 

componente técnica. A Avaliação deve assim ser dotada de alguma 

plasticidade, moldando-se às características do Processo de Ensino. 

 Um dos aspetos que mais me marcou aquando da realização das 

avaliações dos alunos foi a enorme responsabilidade associada a este 

processo. Quando avaliamos um aluno, atribuímos ao mesmo um rótulo que 

pode ter consequências profundas ao nível motivacional, ditando o seu 

desempenho escolar futuro, tendo a capacidade de captar o empenho de um 

aluno ou torna-lo um mero espectador. É assim necessário procurar sempre 

atribuir uma nota justa e por isso justificável, recorrendo a uma avaliação 

criterial como forma de contrapor as autoavaliações normativas que 

normalmente ocorrem, uma vez que existem sempre alunos insatisfeitos com 

as suas classificações. 

4.4.1 - DIFERENTES TIPOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação Inicial/ Prognóstica/ Diagnóstica 

 Este tipo de Avaliação consiste na análise do nível de conhecimentos e 

aptidões que o aluno possui na altura de se iniciarem novas aprendizagens 

(Ribeiro & Ribeiro, 1990 cit. Por Albuquerque et al., 2010). A finalidade da 

mesma não assume um caráter classificativo, procurando antes colocar o aluno 

num grupo de trabalho ajustado às suas capacidades (Albuquerque et al., 

2010). 

  Albuquerque (2010), defende a ideia de que a avaliação fornece ao 

Professor os elementos que lhe permitem adequar o tipo de trabalho que vai 

desenvolver às características e conhecimentos dos alunos, constituindo a 

base para todas as tarefas de planeamento que se seguem. Ribeiro (1999), 

salienta ainda o facto de este tipo de avaliação permitir verificar se os alunos 

estão na posse de conhecimentos e aptidões necessárias para o início da 
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unidade didática, podendo permitir um início de trabalho num ponto mais 

avançado, de acordo com as características dos alunos. 

 Segundo Rosado e Colaço (2002), é nesta avaliação que os problemas 

são identificados, sendo o ponto de partida para a atividade. Estes autores 

sintetizam ainda três aspetos da Avaliação Diagnóstica: 

 Através da Avaliação Diagnóstica percebe-se o que foi aprendido pelos 

alunos em anteriores situações de aprendizagem; 

 Através da Avaliação Diagnóstica podem agrupar-se os alunos de 

acordo com as suas características e resultados de avaliação; 

 A Avaliação Diagnóstica permite ter uma base de comparação que no 

final do Processo de Ensino-Aprendizagem servirá para verificar o 

(in)sucesso dos alunos. 

 

Avaliação Formativa 

 Segundo Noizet e Caverni (1985, cit. por Albuquerque et al., 2010), a 

Avaliação Formativa tem por objetivo obter uma dupla retroação, informando o 

Professor sobre as características e dificuldades evidenciadas pelo Aluno, e 

fornecendo feedback relativamente ao Programa Pedagógico implementando 

pelo Professor. Este tipo de Avaliação possibilita assim um feedback constante 

ao trabalho do Professor. 

 Relativamente a este tipo de Avaliação, Aranha (2004, cit. por 

Albuquerque, A. et al. 2010) defende que a avaliação formativa deve aplicar-se 

em todos os momentos da aula, possibilitando o acompanhamento constante 

do aluno ao longo de todo o Processo de Ensino. Na sua pesquiza, a mesma 

autora defende a importância de fornecer um FB constante aos alunos acerca 

das suas capacidades e dos seus conhecimentos ao longo do Processo. 

Avaliação Sumativa 
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 Rosado e Silva (1999), definem esta Avaliação como a Avaliação total 

sobre o processo dos conhecimentos, competências, capacidades e atitudes 

dos alunos. Vendo esta modalidade de Avaliação como algo focado no 

resultado e não no processo, Birzea (1984) considera-a como uma forma de 

avaliação que promove mais depressa o insucesso do que o sucesso escolar, 

sendo assim uma forma de avaliação totalmente obsoleta, conforme referido 

por Barreira (2001). 

Avaliação Implementada 

 Sendo da opinião que este é um dos processos de maior 

responsabilidade atribuído ao professor, recorri ao longo deste ano letivo aos 

três tipos de avaliação referidos anteriormente. Com o recurso a testes teóricos 

e a métodos de registo do desempenho dos alunos, realizei a avaliação 

sumativa dos mesmos como forma de atribuir uma classificação final aos 

mesmos. Recorri à avaliação diagnóstica no início de cada unidade didática 

como tentativa de adequar os meus processos de ensino às características dos 

meus alunos e proceder a uma divisão fundamentada dos mesmos. Utilizei a 

avaliação formativa como forma de obter um feedback constante relativo à 

eficácia dos meus processos e aos problemas evidenciados pelos alunos. Par 

além disso, todos os alunos foram sujeitos a uma avaliação continua onde foi 

contabilizada, através do registo diário da classificação dos mesmos, o 

empenho e o comportamento. 
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5 - PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Ao longo deste ano letivo foi me permitida, assim como às minhas 

colegas de estágio, a participação em alguns eventos que contribuíram para 

facilitar a nossa intrusão na escola, capacitando-nos de um novo ponto de vista 

acerca de todo o trabalho que é realizado por cada professor fora das suas 

aulas, assim como das relações que se constituem dentro da escola.  

Dos eventos mais marcantes gostaria de salientar a festa de natal, onde 

estiveram presentes os professores que atualmente exercem na escola, todos 

os funcionários da mesma, os representantes dos alunos e até alguns 

professores que já se encontram aposentados. Desta festa resultou uma 

enorme partilha de experiências, principalmente por me encontrar sentado 

junto a professores que já tinham mais anos de carreira do que eu de vida, e 

consequentemente um enriquecimento cultural que de outra forma seria 

impossível. Foi também um momento único para descobrir talentos ocultos de 

vários professores e funcionários. 

A participação nos eventos organizados pelos restantes núcleos de 

estágio presentes na escola contribuiu também para uma melhor interação 

entre os mesmos, abrindo portas a uma maior cooperação, que talvez pudesse 

ser aproveitada de melhor forma, para um proveito mútuo do qual a escola 

seria o principal vencedor. 

O Desporto Escolar, essencialmente através do Basquetebol, área 

atribuída à responsabilidade da Professora Cooperante Maria Manuel, forneceu 

também uma grande quantidade de oportunidades para dar um contributo à 

escola, interagindo com os alunos e com a comunidade escolar e aprendendo 

uma outra face do papel do professor na escola e das responsabilidades que 

dela resultam. 

Numa participação mais direta na escola conto ainda com os eventos 

organizados pelo núcleo de estágio, que contribuíram não apenas para uma 

participação mais ativa na escola mas para uma interação com toda a 
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comunidade. Dedicarei de seguida alguns parágrafos a uma pequena reflexão 

acerca de cada um deles. 

5.1 - Corta – Mato 

 . A organização do corta mato escolar, momento marcante em todos os 

anos letivos, foi atribuída ao núcleo de estágio após pedido pelo mesmo. Esta 

foi a primeira tentativa de produzir algo visível a toda a comunidade escolar. 

Infelizmente este projeto não passou do papel, essencialmente devido à 

ausência de condições de segurança para a realização do mesmo, tornando 

este ano letivo mais um em que, desde que foram construídas as novas 

instalações da escola, não se realizou o corta mato. Apesar de esta atividade 

não ter passado a parte do planeamento, este projeto foi apresentado e 

discutido em reunião do Grupo de Educação Física, causando na altura 

bastante polémica. Com a elaboração deste projeto foi possível ter uma melhor 

perspetiva das necessidades inerentes à realização de um evento deste tipo, 

tanto ao nível da procura de patrocínios, como ao nível das medidas de 

segurança necessárias para a realização do mesmo, e da necessidade que dai 

emerge de uma procura junto a entidades independentes do universo escolar. 

5.2 - MegaSprinter 

Este evento foi proposto como uma alternativa à realização do corta 

mato escolar, uma vez que as infraestruturas existentes possibilitavam a 

realização do mesmo. No entanto foi necessário recorrer à marcação de 

corredores temporários, uma vez que estes não existiam e não nos foi 

autorizada a marcação permanente dos mesmos. Acabamos também por 

improvisar um pódio e outros materiais que foram de grande utilidade no dia de 

realização. 

Contamos com a colaboração de todos os professores na organização 

deste evento e, atrevo-me a dizer que, sem eles dificilmente o mesmo teria 

alcançado o sucesso verificado. Apesar de alguns incidentes e outros tantos 

imprevistos, este evento resultou numa manhã bem passada, onde toda a 

comunidade escolar esteve envolvida, e onde imperou o bom humor e a 

diversão, assim como o espirito competitivo. Cumpridos os objetivos propostos 
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inicialmente para este evento, também os alunos participantes conseguiram 

cumprir os deles, conseguindo bons resultados e a oportunidade de 

representarem a escola na fazes EAE do Megasprinter, o que abriu uma nova 

etapa neste projeto. 

O reduzido espaço de tempo existente entre a seleção dos participantes 

e a realização da fase EAE foi uma das principais entraves colocadas, este 

aspeto surgiu devido à dependência de informações provenientes dos 

responsáveis pela organização do evento a nível nacional, que demoraram no 

envio da informação acerca da hora e do local do evento. 

A deslocação a um espaço exterior à escola, implicou outro tipo de 

preocupações, nomeadamente com o transporte e o controlo dos alunos num 

espaço aberto ao público, sendo necessário recorrer ao contacto com os 

encarregados de educação de forma a autorizarem essa deslocação. Alguns 

dos encarregados de educação acabaram por acompanhar os educandos 

durante a realização do evento. Os alunos superaram expectativas, tendo uma 

aluna sido selecionada para a final nacional de salto em comprimento. 

5.3 - Workshop Hip Hop 

 Com os patrocínios amealhados para o evento megasprinter, uma vez 

que os mesmos não foram utilizados pelos alunos, visionamos a organização 

de um evento com a colaboração da escola de dança “Sabor Latino”, 

planeando a realização de um workshop aberto aos alunos da escola. Deste 

evento resultou principalmente a criação de uma relação de benefício mútuo 

para a escola e a escola de dança, a última das quais mostrou total 

disponibilidade para a realização de eventos futuros, demonstrando 

disponibilidade para levarem os seus monitores à escola. Como este workshop 

foi um dos últimos eventos que realizamos na escola, a relação com a escola 

de dança não ficou totalmente cimentada, mas procuramos sempre que os 

professores do grupo de educação física tivessem todas as condições para 

manter esta cooperação em anos futuros. 
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6 - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

O estudo de investigação-ação realizado ao longo do ano revela-se como uma 

forma de aquisição de conhecimentos, tanto teóricos como práticos, visto que 

reúne uma base de conhecimentos teóricos expostos na revisão de literatura e 

ainda procura dar resposta a problemas levantados pela prática, ao longo de 

todo o estudo.   

6.1 - Introdução e pertinência do estudo 

 A escolha pela realização de um estudo partindo de um problema 

resultante da prática teve como base a importância que esse estudo poderá vir 

a ter em ações futuras, uma vez que procura soluções para um problema 

recorrente da Prática Pedagógica, e a oportunidade de utilizar uma matéria de 

estudo que esteve totalmente à minha disposição ao longo deste ano letivo, os 

alunos. 

Este estudo procura perceber quais os aspetos que influenciam a 

motivação dos alunos para a prática desportiva, mais concretamente uma 

prática de caráter obrigatório, as aulas de Educação Física. A ideia inicial para 

a realização deste estudo resultou da observação de aulas das 3 turmas 

atribuídas ao núcleo de estágio, onde foi visível uma desmotivação 

generalizada, mais concretamente na parte inicial das aulas, mas que em 

alguns casos se prolongava ao longo de toda a aula. Os alunos demonstravam 

relutância ao exercício físico, assumindo uma postura desleixada e 

desinteressada, independentemente das matérias lecionadas. Este estudo 

debruçou-se assim sobre um dos aspetos que considero mais condicionante do 

desempenho dos alunos, a sua motivação para a realização das atividades 

propostas pelo Professor. 

As turmas em que pretendi realizar este estudo eram turmas com um 

histórico de insucesso escolar, de diferentes agrupamentos, pertencentes à 

Escola Carolina Michaëlis, uma escola fortemente marcada pela sua 

localização, o centro de uma grande cidade. 
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Como método de levantamento de dados, optei pela realização de 

entrevistas individuais a todos os alunos participantes. Esta escolha acabou por 

condicionar gravemente o número de participantes no estudo. 

Penso que acabei por tornar este estudo um pouco pessoal, procurando 

respostas para questões que me causavam alguma curiosidade e às quais não 

tinha uma resposta definida. Desta forma, procurei com este estudo criar uma 

base para uma melhor condução das experiências futuras de docência. 

6.2 - Revisão da literatura 

A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO PROCESSO DE 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

 Desde cedo vários autores têm considerado a motivação como uma das 

principais condicionantes do comportamento e do desempenho dos alunos. 

Neste sentido, Witting (1981) refere que “quanto maior for a motivação, melhor 

será o nível de desempenho da tarefa, o desempenho será mais fraco se o 

nível de motivação for mais baixo”. Corroborando esta ideia, Arends (1997) 

identifica as necessidades pessoais e os atributos e interesses individuais 

trazidos para a sala de aula como principais determinantes do comportamento 

dos alunos. 

 A motivação assume-se assim como objeto de estudo no contexto de 

Ensino, captando a atenção de todos os intervenientes neste processo de 

acordo com a sua importância para o sucesso do mesmo. A motivação dos 

alunos e a qualidade da sua participação devem assim, ocupar um lugar central 

nas decisões dos Professores. Estes devem procurar que os seus alunos 

associem a satisfação proporcionada pelas atividades da Educação Física ao 

prazer da iniciativa, da superação pessoal e do convívio fraterno. 

A MOTIVAÇÃO INTRINSECA 

Esta distancia-se da motivação extrínseca devido à ausência de 

influências externas aparentes para a realização de um comportamento. 

Pintrinch & Chunk (1996) definem esta como a motivação para desenvolver 

uma atividade por vontade própria, sem depender de recompensas explícitas 
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ou outro tipo de influências externas. Doci (1977) apoia esta ideia quando 

classifica o comportamento intrinsecamente motivado como um 

“comportamento que ocorre na ausência de nenhuma recompensa externa 

aparente”. No mesmo sentido, Fonseca (1999) refere que “um individuo está 

intrinsecamente motivado para a prática de uma determinada atividade quando 

a pratica voluntariamente pelo prazer e satisfação que ela lhe proporciona”. 

A motivação intrínseca revela-se assim como a mais importante pela 

genuinidade dos seus processos, que por esse mesma característica atingem 

outro nível de persistência quando comparados a influências externas. Neste 

mesmo sentido, Pintrich & Schunk (1996, cit. Gotfried, 1985) evidenciam a 

motivação intrínseca como facilitadora dos processos de aprendizagem. 

OS OBJETIVOS DE REALIZAÇÃO 

 Muitos autores se têm debruçado sobre estes no sentido de procurarem 

compreender de uma forma global a motivação. A abundância de estudos 

neste âmbito não garante no entanto a obtenção de um consenso 

relativamente a este assunto. De entre as teorias existentes, Roberts (1992) 

avança com 2 perspetivas comummente aceites: 

 Orientação para o ego: em que a perceção do sucesso ocorre 

referenciada aos outros. A competência é percecionada comparando o 

seu desempenho relativamente aos outros. 

 Orientação para a tarefa: em que a perceção do sucesso ocorre 

referenciada à demonstração de mestria na realização de tarefas ou 

aprendizagens, em que o individuo perceciona a competência de forma 

autorreferenciada, concedendo importância à aquisição e 

desenvolvimento das suas habilidades. 

Estes são os objetivos de realização que reúnem um maior consenso, 

senso os mais procurados pelos indivíduos em contextos de realização 

(Fonseca, 1999). 
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Desta forma, parece perfeitamente natural que a procura de uma prática 

regular e sistemática de uma modalidade desportiva coletiva se baseie em 

motivos que estão intimamente relacionados com a autossuperação técnica e 

física, e com a sua colocação à prova, participando em competições 

organizadas neste sentido. 

6.3 - Metodologia utilizada 

PARTICIPANTES 

Apesar de estar inicialmente prevista a realização da entrevista a todos 

os alunos integrados nas 3 turmas atribuídas aos Professores Estagiários que 

constituíam o Núcleo de Estágio, tal não foi possível devido ao caracter 

facultativo da mesma, sendo impossível a realização das entrevistas durantes 

os tempos letivos. As entrevistas foram assim aplicadas a todos os alunos que 

se disponibilizaram para a participação neste estudo. A amostra foi assim 

constituída por 8 alunos (5 de género feminino e 3 de género masculino) 

provenientes da turma pela qual eu me encontrava responsável, o 11º Ct3. 

INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 Para a recolha dos dados optei pelo recurso à entrevista, procurando 

desta forma garantir um maior empenho dos alunos nas respostas às questões. 

No decurso das entrevistas procurei sempre conseguir evitar respostas de 

afirmação ou negação, procurando obter respostas fundamentadas que me 

auxiliassem no propósito deste estudo. A escolha da entrevista como método 

de recolha de dados criou alguns problemas, nomeadamente ao nível do tempo 

exigido para a sua realização e à dificuldade em conduzir a entrevista sem 

condicionar as suas respostas. Estes problemas poderiam ter sido resolvidos 

com o recurso a questionários, no entanto penso que as respostas obtidas 

seriam mais inconclusivas. 

PROTOCOLA DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 Os alunos foram entrevistados de forma isolada, seguindo um roteiro 

pré-definido mas concedendo espaço aos alunos para alargarem as suas 

respostas a aspetos que considerassem importantes. As entrevistas foram 
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gravadas e posteriormente transcritas. O roteiro utilizado era constituído pelas 

seguintes questões. 

 Qual é a tua principal motivação para a realização das aulas de 

Educação Física? 

 Consideras a nota final de Educação Física um bónus adquirido ou algo 

pelo qual tens que lutar? 

 Gostas de procurar superar os teus limites? 

 A aula consegue-te proporcionar essa procura? 

 Consideras que a matéria a lecionar na aula condiciona a tua 

motivação? 

 Qual foi o desporto que mais gostaste de praticar este ano? Porquê? 

Achas importante que o professor realize os exercícios de aula com os alunos? 

6.4 - Análise de dados 

 

 Dos alunos entrevistados 4 alunos (50%) realizavam a aula pelo gosto 

da prática em si, todos os restantes apresentam diferentes justificações, sendo 

que 2 dos alunos justificam a sua prática com a procura de “consequências” 

dessa mesma prática. Apenas 2 alunos (25%) apresentam motivos que se 

distanciam da prática. 

 

 Apenas 2 (25%) dos alunos entrevistados consideram a disciplina de 

Educação Física uma disciplina onde há partida irão conseguir uma boa 

classificação, reconhecendo no entanto que esta não deixa de ser uma 

disciplina exigente e que as boas classificações que normalmente obtém 

devem-se a mérito próprio. Todos os outros alunos (75%) consideram a 

disciplina bastante exigente tendo descrito a sua classificação final como 

merecida e bastante “suada”. 
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 Todos os alunos referem a importância motivacional da autossuperação, 

reconhecendo na disciplina de Educação Física a capacidade de promover a 

mesma a vários níveis. 

 

 A maioria dos alunos entrevistados refere o conteúdo a ser lecionado 

nas aulas como possuidor de uma grande influência a nível motivacional, 

sendo que apenas 1 aluno considerou este facto irrelevante. As modalidades 

desportivas coletivas lecionadas ao longo deste ano letivo lideram no ranking 

das preferências, sendo o Badminton a modalidade que mais se destaca dentro 

das individuais. 

6.5 - Apresentação dos resultados 

Após a interpretação dos dados recolhidos ao longo das entrevistas, os 

dados que parecem ser mais relevantes surgem nas questões relativas à 

autossuperação e à influência do conteúdo a ser lecionado na motivação dos 

alunos. 

 Relativamente à questão da autossuperação, existe um consenso na 

defesa da importância de existir na aula espaço para a procura da superação 

de limites, sendo que todos os alunos reconheceram na Educação Física a 

capacidade para a promoção dessa procura. 

 Quanto à influência do conteúdo a ser lecionado nas aulas no nível de 

motivação dos alunos para a sua realização, é quase unanime o 

reconhecimento da mesma por parte dos entrevistados. A maioria dos alunos 

considera o conteúdo das aulas uma das principais influências na sua 

motivação, sendo os Jogos Desportivos Coletivos lecionados ao longo do ano 

letivo, identificados como os conteúdos mais motivadores em conjunto com o 

Badminton. No entanto existe um equilíbrio entre o favoritismo das 

modalidades lecionadas numa vertente coletiva e das modalidades lecionadas 

em vertente individual. 

A coerência destes resultados encontra-se limitada pela reduzida 

amostra utilizada na obtenção dos mesmos. 
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6.6 - Discussão dos resultados 

 O principal motivo apresentado para a realização das aulas de Educação 

Física foi o prazer que advinha na realização da mesma. Da mesma forma, 

todos os alunos salientaram a possibilidade de superação que as aulas lhes 

ofereciam, tendo referenciado essa procura como importante para a sua 

prática. Relativamente ainda aos conteúdos lecionados nas aulas, todos os 

entrevistados foram consensuais quando referiram a capacidade de estes 

influenciarem positiva e negativamente a sua motivação para a realização das 

aulas, tendo manifestado preferência pelas modalidades coletivas. 

 Estes resultados seguem as linhas encontradas na revisão bibliográfica, 

tanto relativamente ao prazer e satisfação proporcionado pela prática de uma 

atividade, referenciado por Fonseca (1999), como pela predominância da 

motivação intrínseca para o desempenho dos processos de aprendizagem, 

como referido por Pintrinch & Schunk (1996). As motivações apresentadas 

enquadram-se assim numa perspetiva de orientação para a tarefa, como define 

Roberts (1992), onde impera a autossuperação. Todos estes resultados, 

juntamente com as preferências verificadas pela realização dos jogos 

desportivos coletivos lecionados corroboram a ideia de que “a motivação dos 

alunos e a qualidade da sua participação devem ocupar um lugar central nas 

decisões dos professores e da intervenção pedagógica, a satisfação 

proporcionada pelas atividades da Educação Física deve ser associada ao 

prazer da iniciativa, da superação pessoal e do convívio fraterno” (Ministério da 

Educação, 1991:7). 
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7 - CONCLUSÃO 

 Este documento simboliza o culminar de todo um percurso, o fim de um 

ciclo e a passagem de uma prática supervisionada para um momento de maior 

autonomia. No entanto esta autonomia não é sinónimo de independência, pois 

tenho a certeza que os laços que me ligam a esta instituição permanecerão 

para sempre, tanto nos traços da minha personalidade como na permanente 

necessidade de procurar melhorar os meus conhecimentos, na procura de uma 

inalcançável excelência. 

 No fecho de um ciclo como estudante, no inicio de um outro ciclo, estou 

certo que tudo o que aprendi constituirá um verdadeiro “arsenal” no desenrolar 

das batalhas que se avizinham, sendo este documento que agora termino uma 

das mais importantes peças desse “arsenal. Ao longo deste documento 

sintetizei conhecimentos de vários autores, procurando sempre relacionar 

esses conhecimentos com as experiências que retirei da prática, procurando 

dar sentido a essa prática e fortalecer todas as minhas fragilidades, criando 

novos conhecimentos.  

 Agora sinto-me um professor mais competente, mas acima de tudo uma 

pessoa mais completa que, tendo a certeza dos seus conhecimentos, não 

dúvida da constante necessidade de melhorar os mesmos.  
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