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RESUMO 

 

O presente trabalho visa, de um modo descritivo e reflexivo, documentar 

todas as vivências e ideias desenvolvidas e adquiridas ao longo do Estágio 

Profissional. Deste modo, pretendo aqui expor os objetivos propostos, no início 

e ao longo do ano, bem como as dificuldades, estratégias pedagógicas, metas 

atingidas e as diversas reflexões originadas de todo o processo de evolução e 

formação, enquanto estudante-estagiário. 

A Faculdade de Desporto da Universidade do Porto enquadra o Estágio 

Profissional num modelo reflexivo da formação de professores, propondo o 

desenvolvimento profissional e pessoal do estudante-estagiário. Neste sentido, 

a reflexão tornou-se num instrumento essencial, durante todo o caminho 

percorrido, para a melhoria da prática pedagógica. O meu estágio profissional 

foi realizado na Escola Secundária de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, 

num núcleo de estágio constituído por quatro elementos, numa turma do 9º 

ano. 

Este documento encontra-se organizado em três grandes pontos, a 

dimensão pessoal, o enquadramento da prática profissional e a realização da 

prática profissional. No que respeita ao projeto de investigação-ação, a 

temática em causa retratou a influência da relação professor-aluno na 

motivação para a prática das aulas de Educação Física, revelando-se um 

aspeto muito enriquecedor neste processo de formação. 

Como conclusão, destaco este ano letivo como o ponto de referência de 

toda a minha formação, onde pude vivenciar, desenvolver, refletir, colaborar e 

relacionar com a comunidade educativa envolvente e, deste modo, 

compreender o papel do professor de Educação Física e evoluir enquanto 

profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLEXÃO; RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO; MOTIVAÇÃO; PAPEL DO 

PROFESSOR 
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ABSTRACT 

 

The present work shows, in a reflective and descriptive way, all 

experiences and ideas developed and acquired during teaching practice. Thus, 

I intend to present here the objectives proposed at the beginning and 

throughout the year as well as the difficulties, pedagogical strategies, goals 

achieved and the various reflections from the entire process of training and 

evolution, as a student teacher. 

The Faculty of Sports at University of Porto sets the teaching practice in 

reflective model of teacher education, proposing the professional and personal 

development of the student teacher. In this sense, reflection has become an 

essential tool for the entire journey, to improve teaching practice. My practice 

took place at the Secondary School of Oliveira do Douro in Vila Nova de Gaia, 

in a group consisting of four elements, in a 9th grade class. 

This document is organized in three major parts, the personal dimension, 

the professional practice framework and professional practice implementation. 

Regarding the action research project, the theme in question, portrays the 

influence of the teacher-student relationship in the motivation for the practice in 

physical education classes, revealing a very enriching aspect in this training 

process. 

In conclusion, I emphasize this school year as the reference point for all 

my training, where I could experience, develop, reflect, cooperate and relate to 

the educational community and thus understand the role of a teacher of 

Physical Education and evolve as a professional. 

 

KEY-WORDS: PRACTICE, PHYSICAL EDUCATION, REFLECTION, 

TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP, MOTIVATION, ROLE OF TEACHER. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

No âmbito da Unidade Curricular de Estágio Profissional (EP), integrada no 

plano de curricular do 2º Ano do Curso de Mestrado em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), foi proposta a realização de um Relatório de 

Estágio Profissional (RE). 

De acordo com o plano de estudos em vigor, o referido EP tem como 

propósito a “integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e 

orientada, através da prática de ensino supervisionada em contexto real, 

desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos futuros 

docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder aos desafios 

e exigências da profissão.” No contexto de um ensino da Educação Física e 

Desporto de qualidade, essas competências profissionais reportam-se ao Perfil 

Geral de Desempenho do Educador e do Professor, legisladas em Decreto-lei 

nº 240/2001 de 17 de Agosto, estando organizadas 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. 

É neste sentido de ideias que o relatório surge como uma descrição do 

trabalho concreto e de carácter individual, que tem como ponto de partida a 

perceção que cada estudante-estagiário tem do seu estado atual 

(conhecimentos, capacidades, atuações, dificuldades) em confronto com os 

desafios e objetivos que foram colocados no EP, ou seja, uma autoavaliação, 

um diagnóstico, uma reflexão das reais capacidades, dificuldades e lacunas 

sentidas pelo aluno estagiário face às exigências profissionais e 

regulamentares do EP.  

Assim sendo, o presente documento encontra-se dividido, em três grandes 

capítulos, consoante as características inerentes à própria natureza e contexto 

em que o EP é realizado. Num primeiro capítulo, a dimensão pessoal, é 

apresentada a identificação singular, com descrição do percurso de formação 

até à atualidade e autoanálise das dificuldades e potencialidades; são também 
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exploradas as expetativas em relação ao EP, nomeadamente face aos alunos, 

ao grupo de Educação Física, ao grupo de estágio, à comunidade educativa, 

ao professor cooperante e ao orientador; e ainda descrito o entendimento do 

EP, com a análise de como o mesmo é encarado, sob o ponto de vista pessoal 

e da literatura. No segundo capítulo, o do enquadramento da prática 

profissional, é feita a reflexão, baseada na literatura, acerca da escola como 

instituição; assim como apresentada a escola onde é realizado o EP – Escola 

Secundária de Oliveira de Douro (ESOD). Por último, surge o capítulo da 

realização da prática profissional constituída por três subcapítulos referentes às 

grandes áreas de desempenho onde são agrupadas as competências 

profissionais do Perfil Geral de Desempenho do Educador e do Professor 

(Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de Agosto): Área 1 – Organização e gestão do 

ensino e aprendizagem, Área 2 e 3 – Participação na escola e relações com a 

comunidade, Área 4 – Desenvolvimento profissional. 

Neste cenário, facilmente se perceciona o compromisso do estudante-

estagiário enquanto ator da formação na sua dupla condição de 

aluno/professor, onde são privilegiadas as competências pedagógicas, 

didáticas e científicas. Estas estão intrinsecamente associadas a um 

desempenho profissional crítico e reflexivo, apoiado numa ética profissional, 

em que se destaca a disponibilidade para o trabalho em equipa, o sentido de 

responsabilidade, a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e conduta 

pessoal adequadas na Escola. 

De forma a atingir os objetivos e compromisso traçados, é necessária a 

constante simbiose entre a pesquisa dos documentos normativos e 

orientadores do EP, dos documentos do contexto escolar e de outro material de 

pesquisa (bibliográfico e de consulta de artigos e revistas credenciados online), 

a par da aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação, da 

reflexão, face às experiências pessoais (antes e durante a formação inicial), 

bem como do contributo das indicações dos professores cooperante e 

orientador. Todas estas importantes ferramentas permitem não só aprofundar a 

fundamentação teórica necessária à compreensão dos mais diversos contextos 
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explorados, mas também melhorar e delinear os processos de ensino-

aprendizagem adequados às necessidades encontradas.  

Efetivamente, a pluralidade e a natureza das funções docentes remetem 

para a noção de polivalência e alternância que permita um vaivém epistémico 

entre a teoria e a prática. Esta compreensão serviu de linha orientadora para a 

elaboração do Relatório de Estágio em que a investigação/reflexão/ação se 

assume como um caminho adequado. 
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2.DIMENSÃO PESSOAL 

 

2.1.Reflexão Autobiográfica 

 

Como é que uma pequena interrogação pode provocar tanta dúvida em 

redor de uma simples palavra – “eu”? Este, “eu”, pode conter muitos 

significados de várias origens ou então, diversas ideias alojadas no mesmo 

ponto de abrigo – o “eu” de cada um de nós. 

Desta forma, é com o meu “eu” que me dou a conhecer como aluno, 

como profissional, mas acima de tudo, como pessoa. O olhar, o apreciar e o 

refletir aquilo que somos é sempre muito escasso no que concerne à nossa 

personalidade, às nossas atitudes e aos nossos comportamentos enquanto 

humanos, é quase como se tivéssemos a interpretar um quadro pintado por 

alguém que tanto admiramos, mas no fundo nunca saberemos o que aquela 

sombra ou aquela cor significam. 

Assim sendo, “eu”, Pedro André de Oliveira Carneiro, 24 anos, natural de 

Vila Nova de Gaia, apresento-me como um (dos) sonhador que visa alcançar 

tudo aquilo que imaginou ser o melhor para a sua vida futura, quer a nível 

profissional quer pessoal. Tudo isto não faria sentido sem o alicerce principal, o 

sonho de ser Professor de Educação Física, que por via do destino (se é que 

existe) se conjugou com o desejo de ser Treinador de Futebol. Todo este 

pensamento aliou-se por completo à PAIXÃO pela modalidade, que por sua 

vez tem a capacidade de fazer esquecer as tormentas da vida e, por outro lado, 

fazer vibrar com a contagiante felicidade, amor e união de todo o envolvente 

deste pequeno grande mundo do FUTEBOL, sem dúvida uma das grandes 

razões deste sonho desenvolvido dentro do meu “eu”. 

Aqui, posso recordar a alegria enquanto praticante desta modalidade, em 

tempos onde a solução, para suprir a monotonia da Escola, era jogar e 

competir, pois como refere Bento (2006, p.14) “Goste-se ou não, a competição 

e a concorrência são a alma e o grande motor do Desporto e da vida”. Daqui, o 

pequeno sonho foi ganhando o seu espaço, espaço que não seria fácil de gerir 

pois o optar por um curso onde as perspetivas futuras não garantem 
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estabilidade, torna-se uma difícil escolha. No entanto, o pequeno sonho atingiu 

um patamar muito elevado, onde só os melhores sentimentos são gerados, 

levando à minha imponente opção de um dia ser Professor/Treinador. 

Com isto, após frequentar o curso científico-tecnológico de Biotecnologia, 

chegou a hora das grandes decisões, apesar dos vários obstáculos 

ultrapassados durante este percurso, ou seja, a opção e respetiva entrada 

numa das melhores faculdades de desporto. Este realizar de uma pequena 

percentagem do meu “eu” traria uma certa ansiedade no que se adivinhava 

para o meu futuro, porém era certo o trabalho, a organização e disciplina em 

tudo aquilo que veria a concretizar. Completa a primeira etapa do processo – 

Licenciatura em Ciências do Desporto – só restava uma opção para ver uma 

parte do meu sonho realizada, a candidatura ao mestrado de ensino em 

Educação Física nos ensinos básico e secundário, ou seja, o sonho de criança 

tornava-se cada vez mais real. Chegado a esta última fase, onde o desgaste e 

desânimo são os principais inimigos desta vida estudantil, a vontade de ver 

esta jornada completa reflete-se nas inúmeras tarefas desenvolvidas até ao 

momento com grande respeito e consideração pelo adversário comum a todos 

os estudantes – o FUTURO.  

O início da nossa formação enquanto docentes de Educação Física está 

patente no Estágio Profissional que requer uma imensa dedicação e trabalho, 

prevendo-se um ano de distintas experiências e vivências que permitirão ao 

meu “eu” amadurecer e evoluir em todos os domínios sociais e intelectuais. Por 

outro lado, tendo por base a minha vivência profissional, enquanto Treinador 

principiante (três anos), na modalidade de Futebol, penso que esta contribui e 

contribuirá, positivamente, para uma rápida adaptação ao contexto escolar. As 

experiências já adquiridas são um fator de confiança no modo de planear, agir 

e avaliar as diferentes situações que os alunos possam proporcionar. No 

entanto, tenho consciência que a vertente treino (lecionar a jogadores que 

estão por gosto) está, completamente, desajustada ao contexto das aulas de 

Educação Física, onde os alunos encaram as mesmas como forma de 

distração das restantes aulas do dia-a-dia. Aqui, está evidente um objetivo 
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deste desafio (Estágio Profissional), isto é promover o gosto da prática 

desportiva, nomeadamente, nas aulas de Educação Física. 

Deste modo, o caminho percorrido tem enaltecido uma vertente e 

competência até então desfocada, isto é, o gosto pelo ensinar, o gosto pela 

instituição escola e o gosto pela relação estabelecida com os alunos. No 

entanto, é consciente da minha parte as dificuldades sentidas nesta imensa 

carreira no que respeita à adaptação ao contexto escola e sobretudo as 

ligações com os diferentes elementos da comunidade educativa. 

O sonho que alimentou este percurso, alimentou um gosto oculto, 

alimentou um gosto pelo qual continuarei a trabalhar e a aperfeiçoar, um gosto 

que nutriu uma outra paixão, a paixão pelo ENSINO em Educação Física. 
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2.2.Expectativas e impacto com o contexto de Estágio 

 

De acordo com o Decreto-lei nº 92/2011 de 28 de Fevereiro (p. 1218), “o 

estágio profissional consiste na etapa de transição para a vida ativa que visa 

complementar uma qualificação preexistente através de formação e 

experiência prática em contexto laboral.” Sob ponto de vista literário, a maior 

parte dos dicionários definem o estágio como o período de iniciação prática à 

profissão. 

Pessoalmente, o Estágio Profissional é visto como uma forma de 

proporcionar o futuro profissional em contacto com a realidade educacional, 

permitindo desenvolver estilos de ensino e possibilitando adequadas seleções 

de objetivos, conteúdos, estratégias e avaliações. Inserido no Curso de 

Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, o 

Estágio Profissional fornece subsídios para a formação do futuro professor, 

tanto no aspeto teórico quanto prático, tendo como finalidade desenvolver um 

trabalho docente competente. 

O Estágio Profissional entende-se, assim, como um projeto de formação 

do estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar. O projeto de formação 

tem como objetivo a formação do professor profissional, promotor de um ensino 

de qualidade. Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que 

faz em consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto 

das funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de 

organização e gestão, investigativas e de cooperação. 

Neste sentido, o professor atua de acordo com a sua prática e 

consequente reflexão, levando-o ao criticismo do contexto onde está inserida a 

sua ação, pondo em causa os seus ideais acerca do ensino (Thompson, 1992). 

Assim, as expetativas em redor do Estágio Profissional são sempre 

muitas, caminhando paralelamente com um sentimento de ansiedade, e por 

vezes distorcidas da realidade, comparando com o que esperamos encontrar. 

De certa forma, a idealização que se constrói na nossa mente, em torno de 
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como será a turma a quem iremos lecionar, como será o núcleo de estágio ou o 

próprio grupo de educação física e mesmo a relação que se estabelecerá com 

os professores orientador e cooperante, é capacitada de uma perfeição tal que 

nada poderá correr fora das linhas daquilo a que se define de ideal. 

Contudo, presenciando a verdadeira realidade do Estágio Profissional, as 

pinturas perfeitas começam por “borratar” em certas zonas do belo quadro 

elaborado pelo pintor sonhador – estagiário. Aqui, os primeiros confrontos com 

as dificuldades vão-se apresentando, como a difícil tarefa de cativar os alunos 

para as aulas, aulas essas que demoram a ser planeadas para que tudo corra 

na perfeição, como a eminente preocupação de responder da melhor forma aos 

pedidos do professor cooperante/orientador, bem como a relação grupal com 

os restantes elementos do núcleo de estágio, tratando-se de uma adaptação 

rápida à forma de estar de cada membro do grupo. 

Com isto, julgo que a grande preocupação está inerente à prática e, 

consequente, associação teórica dos conhecimentos obtidos ao longo da 

minha formação académica e profissional. Os saberes adquiridos são postos 

em causa no dia-a-dia escolar, o que por sua vez exige e exigirá uma atitude, 

da minha parte, mais flexível e eficaz para alcançar os objetivos pretendidos. 

Assim, cada vez mais me convenço que a evolução enquanto professor está 

relacionada com a propensão de aceitação do erro, tendo por base uma 

avaliação que busca a solução mais adequada para tal. Neste sentido, esta 

será a minha disposição para manobrar um conjunto de fatores, dos quais a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem está dependente. 

Face a estas e outras controvérsias futuras, a ideia, de que o Estágio é e 

será uma barra mestre em toda a construção da minha formação, permanecerá 

intacta como ponto de motivação e reflexão para todo o trabalho e tarefas 

planeadas para este ano letivo, como afirma Cury (2004, p.17) “não importa o 

tamanho dos obstáculos, mas o tamanho da motivação que temos para os 

superar”. 

Posto isto, as expectativas recaem na pretensão de cumprir, futuramente, 

com competência aquele que será o meu ofício, quer enquanto docente quer 

enquanto pessoa. Deste modo e com o auxílio do professor orientador e 
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cooperante, o meu progresso será discutido e avaliado perante os objetivos 

propostos no plano individual do estágio, com o intuito de evoluir e melhorar 

enquanto futuro docente de Educação Física. 
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3.ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

3.1.Contexto de natureza conceptual 

 

O processo de ensino e aprendizagem definido pela natureza complexa, 

unitária e integral, mais as características globais da atividade do professor em 

contexto delimitado por condições do sistema educativo (condições locais das 

situações de educação e condições da relação educativa), compulsam a uma 

assimilação e interligação dos diferentes domínios e áreas a desenvolver no 

processo de formação – Estágio Profissional -, fortalecendo a competência 

profissional através das diversas experiências vivenciadas.1 

Deste modo e ainda de acordo com o documento supracitado, a 

competência profissional (pedagógica, didática e científica) está, intimamente, 

ligada à capacidade crítica e reflexiva que se auxilia numa ética profissional, 

onde se salienta a aptidão para o trabalho de grupo, a noção de 

responsabilidade, assiduidade, pontualidade, apresentação e conduta na 

Escola. 

Assim sendo, importa referir de uma forma concisa os conceitos Escola, 

Estágio Profissional e Educação Física na atualidade, de modo a apoiar todo o 

pensamento crítico reflexivo na prática profissional. 

                                            
1
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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3.1.1.A Escola enquanto instituição 

 

A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e 

aprendizagem, funcionando como uma instituição que reúne uma diversidade 

de conhecimentos, atividades, regras e valores, sendo por isso permeada por 

conflitos, problemas e diferenças. “É nesse espaço físico, psicológico, social e 

cultural que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante 

as atividades programadas e realizadas em sala de aula e fora dela” (Rego, 

2003 cit. por Dessen & Polonia, 2007, p. 25).  

Os mesmos autores salientam ainda a escola enquanto instituição em que 

são priorizadas as atividades educativas formais, sendo caracterizada como 

um espaço de desenvolvimento e aprendizagem, pelo que todo o seu percurso 

deve incluir as mais diversas experiências nela vivenciada. “Isto significa 

considerar os padrões relacionais, os aspetos culturais, cognitivos, afetivos, 

sociais e históricos que estão presentes nas interações e relações entre os 

diferentes segmentos” (Dessen & Polonia, 2007, p. 25). 

Assim, a escola caracteriza-se, pois, por um ambiente multicultural que 

abrange também a construção de laços afetivos e toda a preparação para 

inserção na sociedade (Dessen & Polonia, 2007). Logo, a escola não deve ser 

observada como um sistema cerrado e melancólico, mas sim como um espaço 

de ensino, aprendizagem e contentamento, onde o Professor desempenha um 

papel primordial. 

Posto isto, é relevante invocar o papel da educação no desenvolvimento 

do país, neste caso Portugal. Desta forma e com o intuito de formar alunos e 

cidadãos para o futuro, torna-se necessário alcançar resultados positivos nesta 

área concebendo uma esfera onde a disciplina, a exigência e o trabalho são os 

meios fulcrais. Portanto, o governo português tem por objetivo “ampliar a 

autonomia das escolas, aumentar a autoridade dos professores e funcionários, 

aumentar a liberdade de escolha, simplificar os processos administrativos (…), 

desenvolver e aperfeiçoar o pré-escolar, (…) combater o insucesso escolar e 

reduzir a dispersão curricular nos 2º e 3º ciclo”, apostando “no ensino técnico e 

na formação profissional no ensino secundário”. 
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Engraçado será partilhar, que já a professora do ensino primário dizia “A 

escola é o 1º voo para a vida”. 

 

3.1.2.A Educação Física 

 

A Educação Física enquanto área disciplinar tem merecido o 

reconhecimento do estatuto Universitário, através do avigoramento das suas 

ideias refletidas na elaboração dos programas nacionais de EF. Assim, esta 

disciplina tem salientado a sua necessidade de fundamentar, legitimar e 

alicerçar o seu lugar entre as diversas disciplinas escolares, estando 

verdadeiramente ligada às questões da sociedade e seus distintos 

investimentos sociais (Costa, 1992). 

Com isto, ao longo da escolaridade, a formação dos alunos está inserida 

num quadro de relações que a EF estabelece com as diferentes áreas de 

ensino, que por sua vez compartilham dos mesmos contributos essenciais à 

educação dos discentes. Aqui, destaca-se o valor pedagógico materializado 

num conjunto de cooperações e valores patrimoniais específicos da Educação 

Física, ou seja, trata-se de aquisições socialmente relevantes, tendo por base o 

corpo e a atividade física, num prisma de construção individual e de integração 

e relação na sociedade. 

Dentro do mesmo pensamento, o valor do desporto, na EF, está 

direcionado para um desenvolvimento multilateral e consonante do aluno. Para 

Bento (1995), “a disciplina de EF tem por objetivo a formação básico-corporal e 

desportiva dos alunos (…) é possível aprender que no plano ético, estético, 

espiritual e racional o homem não encontra limitações”. 

Posto isto, o desporto vivenciado na escola carateriza-se como um meio 

preponderante da prática desportiva frequente, refletindo-se na saúde e bem-

estar da população. Atualmente, a EF tem um carácter obrigatório, com uma 

carga horária de três tempos semanais de 45 minutos para o Ensino Básico e 

quatro tempos de 45 minutos para o Ensino Secundário. 

Com isto, dando termo a esta contextualização conceptual, cabe neste 

momento evidenciar a prática profissional, enquanto Professor de Educação 
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Física, sob o ponto de vista legal, institucional e funcional, dando seguimento 

ao processo de formação. 

 

3.1.3.O Estágio Profissional 

 

“O EP visa a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”2. Posto 

isto e face ao reduzido período de estágio, este não deixa de ser relevante no 

processo de inclusão profissional, onde se destacam as reflexões e estratégias 

da formação inicial, promovendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

futuros professores. 

Desta forma, deve-se enaltecer que a formação adquirida nas aulas, ao 

longo do percurso académico, é essencial, ou seja, o curso deverá ser 

estruturado com as várias unidades curriculares juntamente com o estágio 

profissional (Pimenta, 2001). No entanto, verifica-se que a mesma (Formação 

Académica) é escassa para a prática da profissão, visto que a inserção na 

realidade escolar, por parte do estagiário, torna-se fundamental para encarar a 

verdadeira realidade da Escola, nos dias de hoje. 

Assim, o Estágio Profissional é considerado como uma oportunidade de 

colocar em prática todo o conhecimento teórico através do processo ensino 

aprendizagem, onde está implícita a perfeição a ser alcançada por todos os 

protagonistas – Professores Estagiários. Neste sentido, o estágio é encarado 

como um momento de exaustiva investigação acerca do contexto onde 

estamos inseridos, das pessoas que o constituem e, principalmente, de nós 

próprios (Caires, 2003). Com isto, o sentimento de ansiedade e apreensão 

desponta a cada momento vivenciado na Escola, que por sua vez é um meio 

de pesquisa e descoberta de todo o seu envolvente, refletindo-se todas as 

experiências e dificuldades sentidas neste contexto muito diversificado. 

                                            
2
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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Deste modo, o contacto com a futura Profissão, numa vertente de estágio, 

foi e será um grande pilar de orientação para a realização da docência, levando 

ao encontro do que é ser professor e, essencialmente, do que é o Ensino 

(Escola). Para tal, o Estágio Profissional centrou-se num modelo reflexivo, 

procurando, assim, um desenvolvimento profissional e pessoal do estudante-

estagiário. 

Segundo Silva (2009), a prática reflexiva busca uma conexão entre o que 

é planeado e/ou criado e o que é executado pelo professor, permitindo reduzir 

o intervalo entre a teoria e a prática. 

Posto isto, no estágio profissional, todo o desenvolvimento profissional e 

pessoal, referido anteriormente, enaltece o papel do professor orientador e 

cooperante como sendo determinante na criação de alicerces cruciais para o 

sucesso da futura vida profissional (Silva, 2009). 
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3.1.4.O Professor reflexivo 

 

“O que me salva nesta experiência repetitiva é a minha capacidade de 

renovar incessantemente a visão das coisas” 

Torga (cit. por Bento, 2006, p.26) 

 

O Estágio Profissional tem como ponto basilar o modelo reflexivo, tendo 

como propósito a evolução do estudante estagiário quer ao nível profissional 

quer ao nível pessoal. Portanto, um dos objetivos do presente contexto será 

aplicar o modelo referido, ao longo de toda a formação. 

Deste modo, a reflexão permite uma tomada de consciência, por parte do 

professor, acerca do seu pensamento sobre a prática, da sua forma de atuar e, 

paralelamente, na pesquisa das respostas mais acertadas face aos problemas 

derivados da praxis educativa (Alarcão, 1996). Correlacionado com esta forma 

de estar, encontra-se o desenvolvimento da capacidade de pensar, realizar e 

avaliar, de cada profissional, face ao que é incutido nas aulas. 

A prática assume, assim, um papel fundamental na conversão da 

informação adquirida para a realização da mesma. Contudo, esta só terá o 

devido valor caso seja sujeita a uma constante reflexão, detetando os pontos 

positivos e, sobretudo, os pontos negativos, ou seja, as várias problemáticas 

encontradas que deverão ser alvo de análise e consequente resolução 

(Rodrigues, 2001). No entanto, o processo reflexivo não surge de forma 

espontânea, mas sim, fruto de um trabalho constante, consciente e persistente, 

do profissional, acerca do que desenvolveu e, consequentemente, das tomadas 

de decisão baseadas no conhecimento adquirido (Rodrigues, 2001). 

Segundo o mesmo autor, na formação do profissional docente deverá ser 

visível a preocupação na criação de hábitos de investigação e reflexão, de 

modo a construir e/ou reconstruir o pensamento crítico e atuação na prática, 

reforçando a competência para aprender a ensinar e com o ensino, tendo em 

consideração os saberes possuídos. 

Com isto, a construção do conhecimento profissional é incrementada pela 

“reflexão na ação”, pela “reflexão sobre a ação” e pela “reflexão sobre a 
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reflexão na ação” (Schõn, 1987), promovendo uma otimização da atividade 

docente, em busca de planos e resoluções para a prática. Aqui importa referir, 

a intrínseca relação entre o estudante estagiário e o professor cooperante, pois 

este último desempenha um papel crucial em toda a formação profissional, 

nomeadamente, no crescimento intelectual pedagógico e reflexivo (Silva, 

2009).  

Particularmente, o processo reflexivo permitiu não só identificar e 

desenvolver as potencialidades da minha atividade, enquanto professor-

estagiário, mas também reconhecer os erros, de modo a corrigi-los. Assim, a 

partir das reflexões escritas, aula após aula, pude perceber, de forma 

sustentada, o efeito das estratégias adotadas. Da mesma forma, foi possível 

compreender o rumo que o processo de ensino levava, durante o ano letivo, ou 

seja se os alunos apreendiam o que era proposto ou se as tarefas estavam 

ajustadas ao nível de aprendizagem dos praticantes. 

Posto isto, a reflexão provocou alterações sucessivas, tanto no 

planeamento como nas atitudes adotadas por mim, tudo em prol de uma 

conduta eficiente e eficaz no ensino da Educação Física. 

 

 

 



24 

3.2.Contexto legal, institucional e de natureza funcional 

 

A unidade curricular do EP enquadra-se no segundo ano do segundo ciclo 

de estudos conducente ao grau de Mestre no Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da FADEUP. A estrutura e funcionamento do EP 

viabiliza os princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as 

constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 

43/2007 de 22 de fevereiro e tem em conta o Regulamento Geral dos segundos 

Ciclos da UP, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

A orientação desta unidade supervisionada é realizada por um docente da 

FADEUP, denominado professor-orientador da FADEUP, nomeado pelo órgão 

competente, ouvido o professor regente da unidade curricular de EP, bem 

como pelo professor-cooperante, escolhido pela comissão científica, ouvido o 

professor regente da unidade curricular EP.  

As atividades de EP iniciaram-se no dia 1 de setembro e prolongam-se 

até ao final do ano letivo das escolas básicas e secundárias onde se realizam.  

O aperfeiçoamento de competências profissionais, associadas a um 

ensino da EF e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de 

agosto) e organizam-se nas seguintes áreas de desempenho:  

Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem;  

Área 2 e 3. Participação na Escola e Relações com a comunidade; 

Área 4 - Desenvolvimento profissional. 

No que concerne às atividades de ensino-aprendizagem, estas consistem 

na administração de aulas pelo estudante estagiário com as respetivas 

atividades de planeamento, realização e avaliação, na observação de aulas 

ministradas pelo professor-cooperante, colegas estagiários ou outros 

professores e realização ou colaboração em tarefas definidas pelos 

orientadores como fundamentais para a formação profissional do estudante 

estagiário.
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A Escola Secundária de Oliveira do Douro iniciou a sua atividade no ano 

letivo de 1976/1977, nas instalações do Colégio do Sardão.  

A mudança para as atuais instalações ocorreu em 1982. A sua 

localização percorre a margem esquerda do Rio Douro. A proximidade com a 

cidade do Porto explica o fenómeno da construção de habitações que aqui se 

está a registar presentemente e que fazem dela, uma das maiores freguesias 

da Área Metropolitana do Porto. Esta escola funciona nas atuais instalações, 

há cerca de trinta anos, servindo prioritariamente a população de Avintes, 

Oliveira do Douro e Vilar de Andorinho, em de Vila Nova de Gaia, onde 

predominam algumas indústrias, o comércio e os serviços, sendo a atividade 

agrícola pouco significativa e a taxa de desemprego superior à média nacional 

(10%, em censos 2001), tendo como fatores dominantes o baixo grau de 

escolaridade e qualificação profissional. Em torno da Escola existem diversos 

clubes de Futebol, sendo esta a modalidade desportiva dominante, bem como 

alguns clubes de Basquetebol e de Andebol.  

De acordo com o relatório da avaliação externa da Escola (Santos et al., 

2008), os Pontos fortes da Escola Secundária de Oliveira do Douro (ESOD) 

são: a motivação e empenho do corpo docente, reconhecidos pela comunidade 

educativa em geral; Os resultados dos exames de 12º ano, em Português, 

Matemática e História, superiores à média nacional e com diferença pouco 

significativa entre a classificação de exame e a classificação internam final; A 

boa organização e dinamização da Biblioteca/centro de recursos; A ação do 

Conselho Executivo na conservação e manutenção das instalações; O trabalho 

desenvolvido pelos Diretores de Turma no acompanhamento e orientação dos 

alunos e respetivas famílias. 

Quanto aos Pontos fracos da ESOD, estes refletem-se na fragilidade e 

falta de consistência na articulação horizontal dos departamentos e na 

sequencialidade entre os diferentes ciclos de aprendizagem, em particular 

entre o 2.º e 3º ciclo; na débil participação dos pais/encarregados de educação 

na vida da Escola e no acompanhamento dos seus educandos; na reduzida 

adesão e pouco envolvimento dos alunos nas atividades extracurriculares, 
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excetuando o caso das atividades desportivas e na ausência de supervisão da 

prática letiva em sala de aula. 

Por outro lado, esta instituição apresenta muitas oportunidades, mais 

concretamente uma rede alargada de oferta educativa, tendo em atenção os 

interesses dos alunos. Com grande procura, destaca-se o Curso Tecnológico 

de Desporto. Para além dos cursos orientados para o prosseguimento de 

estudos, são várias as possibilidades de frequência de cursos orientados 

também para o mundo do trabalho, com habilitações equivalentes ao 3º ciclo e 

Secundário.  

Contudo, a Escola Secundária de Oliveira do Douro ostenta grandes 

constrangimentos, sobretudo, ao nível do orçamento, face às necessidades de 

manutenção da escola, tendo em consideração a sua antiguidade e a 

dimensão do espaço envolvente.  

Este ano letivo de 2011/2012 a escola recebeu três núcleos de estágio, 

sendo dois da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e 

um do Instituto Superior da Maia (ISMAI). Cada núcleo é constituído por três 

elementos (à exceção do núcleo 1 da FADEUP, constituído por quatro 

elementos), e são orientados por três Professores cooperantes e três 

Professores orientadores distintos. Estou inserido no núcleo de estágio 1, o 

qual é orientado pelo Professor Orientador José Guilherme Oliveira e pelo 

Professor Cooperante Francisco Fernandes, responsável pelas turmas do 9º 

ano. 

A escola corporaliza três espaços diferentes – um pavilhão com duas 

divisórias (G1 mais reduzido (1/3) onde é abordada preferencialmente a 

modalidade de Ginástica, e G2 um espaço mais amplo (2/3)) e dois no exterior, 

(exterior 1 e exterior 2) sendo que um o pavimento é cimentado mais propício à 

abordagem das modalidades basquetebol e andebol, e outro com pavimento 

sintético para a lecionação da modalidade de futebol. O pavilhão desportivo, 

bem como o Campo Desportivo Sintético são utilizados durante a tarde e noite 

para fins desportivos, nomeadamente nos treinos da equipa de Futebol “Os 

Panterinhas de Gaia”. 
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Em suma, deve-se mencionar que é relevante o professor ter 

conhecimento do contexto que se insere e dos recursos que dispõe, de forma a 

perspetivar toda uma lógica de desenvolvimento, isto é, um planeamento para 

que seja surpreendido o menos possível, exaltando aprendizagens expressivas 

nos discentes.  

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL



 

 



31 

4.REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

O início da vivência profissional ainda agora começou e já existe tanto 

para desenvolver, pesquisar e aplicar. Assim, este ponto visa documentar, de 

um modo pessoal e fundamentado, todos os momentos passados, dificuldades 

encontradas e estratégias utilizadas no contexto escolar. Para tal, o recurso ao 

modelo reflexivo, ao longo do ano letivo, foi imperial em todos os aspetos 

interligados ao Estágio Profissional (EP), conseguindo com isto debater, 

investigar e expor a realidade do que é, realmente, ser professor. 

Desta forma, através das quatros áreas de desempenho irei patentear 

uma pequena percentagem do meu caminho percorrido, durante este EP. Com 

isto quero afirmar que não é possível transmitir, a todos os leitores deste 

documento, os variadíssimos sentimentos, positivos e negativos, que vêm e 

vão passando por nós – estudantes-estagiários – no confronto com a 

verdadeira realidade, a verdade escolar. Posto isto, não quero descurar toda a 

formação académica transata, pelo contrário, mas sim prevenir, todos os 

futuros seguidores do mesmo caminho, do quanto é importante essa mesma 

formação e a capacidade de adaptação do diversos saberes adquiridos a uma 

realidade diversificada como é a Escola. 
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4.1.Área 1: Organização e gestão do ensino e da aprendizagem 

 

Segundo as normas orientadoras do EP, esta área de desempenho tem 

por objetivos “construir uma estratégia de intervenção, orientada por objetivos 

pedagógicos, que respeite o conhecimento válido no ensino da Educação 

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

do aluno na aula de EF”3. 

Os objetivos apresentados são, juntamente com as quatro fases de 

desenvolvimento onde projetamos a base de toda a nossa atuação (conceção), 

os alicerces primordiais para a construção de um processo de ensino-

aprendizagem fundamentado na organização, na competência e na criação de 

um ambiente motivador para a prática.  

Assim, o Planeamento do ensino, nos três níveis (anual, unidade didática 

e aula), requereu uma capacidade de ajustes contínuos quando falamos dos 

conteúdos a lecionar, ou seja, a capacidade de tomar decisões, para que nada 

fracassa-se foi algo desafiante para qualquer estagiário, nesta fase inicial de 

integração à vida profissional.  

Quanto à Realização, esta apresentou um carácter mais prático, tendo em 

consideração as competências a desenvolver ao nível da operacionalização e 

seleção de exercícios adequados ao nível dos alunos. Dentro do mesmo 

pensamento, este ponto pretendeu reforçar todos os aspetos que contribuíram 

para uma condução excelente do processo de ensino, isto é, a colocação em 

relação aos alunos durante a aula, a qualidade dos feedbacks transmitidos, a 

demonstração e a própria relação professor-aluno, que, na minha opinião, se 

caracteriza como uma das peças mais influentes durante o ato educativo. Este 

último tema será destacado no capítulo da realização da prática pedagógica, 

mais especificamente na exposição do projeto de estudo produzido no âmbito 

da investigação-ação. 

Por último, a Avaliação é umas das partes, de um todo (processo ensino-

aprendizagem), com mais preponderância, visto a sua exigência na escolha de 

critérios para a sua elaboração. Esta faceta, de avaliar, exigiu justiça para que 
                                            
3
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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conseguíssemos obter um ensino bastante organizado, controlado e divertido. 

Daí, interpretar este objetivo como ferramenta de reflexão da prática 

pedagógica, de todo o trabalho desenvolvido com os alunos e, sobretudo, de 

todo o trabalho inerente ao estágio profissional. 

 

4.1.1.Conceção 

 

Este ponto erguer-se como a base de todo o trabalho desenvolvido no 

que se refere à organização e gestão do ensino e da aprendizagem, ao longo 

deste estágio profissional. Outra caraterística fulcral centra-se na intensificação 

do saber sobre o contexto em que estamos inseridos, nomeadamente as 

condições da escola, os alunos e, por último mas não menos importante, os 

planos curriculares de Educação Física (conteúdos e objetivos). Para tal, as 

primeiras conversações com o professor cooperante e com os colegas de 

núcleo foram essenciais no que respeita à adaptação ao meio, ou seja, a 

verdadeira realidade escolar. 

O início da caminhada, enquanto estudante-estagiário, ficou marcado 

pelas sucessivas reuniões ao nível geral da Escola, bem como ao nível do 

núcleo, cujo tema capital, das mesmas, vincava a preparação do ano letivo, no 

que concerne ao planeamento anual, às atividades curriculares e às tarefas a 

desenvolver como membro integrante da Escola Secundária de Oliveira do 

Douro. O Professor Cooperante visou o trabalho contínuo (diário) individual e 

de grupo, como auxílio na elaboração, na análise e na, consequente, reflexão 

dos documentos realizados e do trajeto percorrido durante todo o estágio 

profissional. Posto isto e para iniciar o árduo caminho, foi destacado, pelo 

Professor Cooperante, a importância do estudo acerca da conjuntura escolar, 

tendo por base o Projeto Educativo de Escola (PEE), onde estão implícitas as 

políticas educativas, metas e os princípios orientadores da instituição, e o 

Regulamento Interno (RI), que apresenta a estrutura, a organização e o 

funcionamento da Escola, bem como os direitos e deveres da comunidade 

escolar. A referida análise, destes documentos, revelou-se muito exaustiva, 

pela extensão dos mesmos, no entanto, esta tarefa tornou-se crucial ao facultar 
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uma série de conhecimentos, que auxiliaram na definição de objetivos, 

estratégias e tomadas de decisão nas várias intervenções didático- 

pedagógicas. 

No seguimento deste último assunto, destaca-se o contacto com a 

verdade, com as situações reais e frequentes do dia-a-dia escolar, isto é, as 

condições da realidade, que podem suscitar problemas, ou não, no processo e 

qualidade de ensino-aprendizagem. Com isto, o professor terá de encontrar 

soluções viáveis para a resolução das problemáticas com que se depara.  

 

“A necessária aquisição ou reaquisição do conhecimento da modalidade a 

lecionar, visto que o êxito e aprendizagem, dos alunos, estão 

relacionados com a qualidade de instrução e feedbacks emitidos nas 

aulas, que por sua vez são provenientes do saber do Professor.” 

(Reflexão Aula nº66 e 67) 

 

Na verdade, a perceção inicial acerca desta etapa estava muito 

desfocada, no que diz respeito às várias tarefas essenciais no início da 

atividade do professor. Contudo, o papel do Professor Cooperante tornou-se 

fundamental para a aquisição do conhecimento e esclarecimento dos diversos 

conceitos que surgiam nesta fase primordial. 

Dentro das várias estratégias concebidas, nomeadamente a realização de 

um inquérito como meio de recolha de informações relevantes, para um pré 

conhecimento acerca dos alunos e meio facilitador do planeamento das várias 

atividades adequadas ao nível da turma, concluí que o conhecimento prévio de 

toda a envolvência da atividade docente define-se como essencial para as 

futuras intervenções e decisões do professor. 

Desta forma, ao longo dos próximos temas irei evidenciar alguns dos 

episódios e estratégias que marcaram todo um caminho traçado e sustentado, 

enquanto estudante-estagiário, um caminho planeado, alterado e melhorado ao 

longo do tempo. 
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4.1.2.Planeamento 

 

O planeamento é sinónimo de um conhecimento ajustado, por parte do 

professor, dos meios e atividades a desenvolver, tendo em consideração os 

alunos e, por conseguinte, os aspetos que os possam caraterizar, 

nomeadamente, os comportamentos que adotam, os hábitos e a própria 

aptidão física. 

 

“Não cabe na imaginação de cada um, o quanto é exigente a preparação 

e o desenvolvimento das respetivas aulas, tendo por objetivo o ensino, ou 

seja, fazer com que os alunos aprendam, não só a nível desportivo mas 

também a nível social – o saber-estar em comunidade.” (Reflexão Aula 

nº1 e 2) 

 

Posto isto, o planeamento de cada unidade temática, das várias 

modalidades lecionadas, caraterizou-se, sempre, pela realização de uma 

avaliação diagnóstica, que tinha como principal objetivo analisar e conhecer, de 

um modo geral, as capacidades de cada aluno nos diversos conteúdos 

propostos. Aqui saliento como principal entrave, a necessidade de ocupar uma 

sessão completa, em cada unidade, para o efeito referido anteriormente, o que, 

de certa forma, implicou uma exigente gestão e organização dos conteúdos, 

visto que o tempo de lecionação nunca foi muito longo para cada modalidade. 

 

Planeamento Anual 

A competência de planificar é algo que deve estar intrínseco ao professor, 

que por sua vez se associa à capacidade de organizar e selecionar a matéria 

que pretende abordar ao longo do ano letivo. Com base nestas aptidões 

mencionadas, na ideia anterior, juntamente com as orientações do professor 

cooperante, do programa nacional de Educação Física para 3ºCiclo, dos 

espaços para a prática e o número de aulas previstas, elaborou-se o 

planeamento anual. Este nível de planeamento centrou-se sobretudo na 

abordagem das diferentes modalidades evitando a alternância entre elas, 

sempre que possível. No meu ponto de vista, este aspeto organizativo confere 
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alguma eficácia ao nível do ensino, pois a transmissão de informação limita-se 

a uma dada matéria e não a muitas em simultâneo. Contudo, o planeamento, 

tendo em conta os espaços, peca pela curta duração das unidades inicialmente 

planeadas. Nesse sentido, as aulas previstas, para cada unidade temática, 

tiveram sempre em consideração as condições da prática e consequente 

adaptação dos conteúdos às mesmas, garantindo, assim, o êxito dos alunos 

em todas as metas previamente estabelecidas.  

 

“No decorrer de qualquer planeamento dever-se-á ter em conta a forma 

de adaptar determinado exercício ao grupo alvo, no contexto do tempo e 

espaço disponível, a par de toda a técnica de conseguir alcançar a 

motivação e a dinâmica necessária para esse mesmo momento de prática 

desportiva.” (Reflexão Aula nº3) 

 

Desta forma, o planeamento anual foi sempre regulado pelo roulement, 

isto é um documento produzido pelo grupo de Educação Física, onde está 

patente a distribuição dos espaços de aula e respetiva rotação dos mesmos. 

Como consequência deste condicionalismo, são as dificuldades impostas ao 

planeamento, pois, uma vez realizado, estará suscetível a alterações, perante 

as adversidades ao nível da adaptação inicial dos diversos horários e ao nível 

da imprevisibilidade climatérica. 

 

Planeamento da Aula 

Passando para um nível de planeamento mais específico de cada 

modalidade a abordada ao longo do ano letivo, tentou-se promover uma lógica 

de ensino e aprendizagem a todos os conteúdos, alicerçada ao número de 

aulas, bem como ao nível dos alunos. Será necessário referir que este 

planeamento esteve sempre sujeito a sucessivas alterações e melhorias, 

perante a evolução significativa dos protagonistas. Dentro do mesmo 

pensamento, saliento que os referidos planos foram fulcrais na estruturação e 

na simplificação da informação, o que auxiliou bastante na realização dos 

documentos referentes aos diversos planos de aula. 
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Este último nível de planeamento (Plano de Aula) destaca-se pela 

especificidade e detalhe que o professor deverá ter em conta aquando da sua 

elaboração, visto que existem muitos pontos a considerar no momento da 

realização da prática, designadamente a segurança dos alunos. Dentro do 

pensamento anterior encontra-se uma das, minhas, tantas preocupações que 

se revelaram ao longo do ano, a criação de situações de aprendizagem que 

compreendessem os conteúdos propostos e potenciassem os objetivos criados 

para os alunos, ajustando-se os mesmos ao processo de ensino. Ligada a esta 

problemática esteve a carência de reduzir e selecionar a matéria/informação ao 

essencial, divulgando-se como algo imprescindível na aprendizagem por parte 

dos alunos.  

 

“A luta contra o tempo é evidente nas aulas de 45 minutos, visto que se 

torna complicado gerir os vários exercícios planeados para um curto 

espaço de tempo, isto é 30 minutos úteis. Assim sendo, torna-se 

imprescindível que o Professor tenha a capacidade de planear, focando-

se sempre naquilo que é o essencial para a aula, tendo em conta o tempo 

e espaço disponíveis.” (Reflexão Aula nº6) 

 

Assim, com tal dificuldade, a partir do modo reflexivo e da elaboração de 

critérios de êxito dos respetivos conteúdos fui tentando apaziguar este 

obstáculo, entre muitos encontrados, ao longo deste ano letivo. 

Ainda dentro da mesma temática, encontra-se a sensível preocupação na 

organização dos exercícios e do respetivo tempo de exercitação, tendo sido 

estes dois aspetos motivo de preocupação em todos os planos realizados. Com 

isto quero referir que existe uma ligação fulcral entre estes pontos, que foram 

fulcrais na garantia da motivação dos alunos para a prática, descurando o tédio 

dos mesmos. Assim, do mesmo modo, existiu sempre a necessidade de 

aproveitar ao máximo o espaço disponível para a realização da prática, o que 

implicava a organização prévia dos alunos pela área definida, conferindo maior 

tempo potencial de aprendizagem dentro dos objetivos sugeridos.  

 

“Tendo em conta o espaço da prática, as atividades planeadas deveriam 

estar adequadas ao mesmo, pois este apresenta dimensões reduzidas 
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em comparação com o exterior 1. No entanto, mesmo perante a 

dificuldade mencionada, a solução encontrada centrou-se na formação de 

grupos reduzidos de trabalho, garantindo assim a participação e empenho 

dos alunos, na aula.” (Reflexão nº57 e 58) 

 

Para combater a referida inquietação, a formação antecipada de grupos 

de trabalho e elaboração de situações de aprendizagem mais simplificadas 

foram o antídoto para este dilema. 

Por sua vez, a criação de situações de aprendizagem considerou sempre 

o lado motivador, o lado divertido e o lado pedagógico, contudo, existiu sempre 

um aspeto fundamental a ter em conta nesta tarefa, o nível dos alunos. Assim, 

para além da vertente lúdica, ajustar as situações de aprendizagem à matéria 

de ensino foi sempre algo a considerar no processo e qualidade de ensino. 

Na continuidade do pensamento precedente, torna-se relevante invocar a 

abordagem hermética às modalidades, se assim podemos referir, pois a 

abordagem dos jogos desportivos coletivos (JDC) e individuais marcaram 

desde muito cedo a sua posição no que concerne às muitas preocupações 

surgidas do planeamento. 

No que respeita ao ensino dos JDC, estes definem-se pela sua 

componente motora diversificada e potenciadora de um ótimo envolvimento 

com a prática. O jogo foi a base de toda a abordagem gradual efetuada neste 

tipo de modalidades, que através de situações reduzidas de aprendizagem 

pretendeu-se que os alunos adquirissem o máximo de conhecimento possível, 

quer ao nível da habilidade motora quer ao nível da compreensão do jogo. No 

mesmo ponto, é de salientar que a existência de um modelo competitivo, nos 

JDC, exige uma adaptação do mesmo aos conteúdos que queremos lecionar, 

mais especificamente aos objetivos que definimos. Por outro lado, para as 

modalidades de foro individual, o ensino centrou-se em situações mais 

analíticas e progressivas ao nível técnico, onde os alunos assumem um papel 

fulcral na sua aprendizagem para, posteriormente serem capazes de incorporar 

e praticar as aptidões alcançadas de um modo mais autónomo. 
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Ensino por Níveis 

Um dos temas que esteve sempre no centro das atenções, ao longo de 

todo o planeamento, foi o ensino da Educação Física por níveis de 

desempenho, cujo objetivo era retirar o maior rendimento possível de cada 

aluno, potenciando o saber-fazer, bem como uma evolução mais adequada no 

que respeita às competências de cada um. 

Para tal, o planeamento do processo ensino-aprendizagem, em todas as 

modalidades, teve sempre em consideração os diferentes níveis de 

desempenho, o que exigiu sempre uma variedade de situações de 

aprendizagem ajustadas, correspondentes aos requisitos de cada aluno, ou 

mais precisamente, de cada grupo de trabalho. 

 

“A planificação e seleção de exercícios serão muito mais rigorosas de 

modo a garantir o êxito e consequente aproveitamento positivo, de cada 

nível.” (Reflexão Aula nº25 e 26) 

 

Este modo de abordar as diferentes matérias tem as suas vantagens, 

como por exemplo uma maior percentagem de êxito dos alunos menos 

habilitados, pois em termos competitivos torna-se mais justo e adequado. 

Contudo, apresenta algumas debilidades no que respeita à progressão do 

aluno, ficando este por vezes muito limitado ao nível do conhecimento e 

qualidade de jogo. 

No meu ponto de vista, em qualquer metodologia de ensino, devemos ter 

em conta os variadíssimos aspetos que podem influenciar o processo de 

ensino, este deverá ser coerente com as carências dos alunos que se 

apresentam nas nossas aulas, proporcionando-lhes, assim, momentos ótimos 

de aprendizagem, momentos motivadores para a prática e, sobretudo, 

momentos em que o êxito esteja ao alcance de todos os alunos. 

 

O planeado e o realizado 

Ao relatar os diversos momentos da etapa do planeamento, devemos 

associar os mesmos à fase de realização, ou seja, nem tudo poderá decorrer 

como, realmente, esperamos. Logo, por muito perfeitos que queiramos ser, ao 



40 

planear o ano letivo, as várias unidades temáticas e as nossas aulas, nem tudo 

será como pensamos ou como gostaríamos que fosse. O Importante é o 

professor ter noção da imprevisibilidade que o ensino acarreta, antes, durante e 

após a prática dos alunos. Com isto, não quero descurar a relevância do 

planeamento, pois esta etapa é crucial para o professor esclarecer algumas 

das estratégias que quer adotar, bem como o objetivos que pretende 

estabelecer e ajustar para os seus alunos ao longo do ano. No entanto, face às 

inesperadas situações que a prática pode causar, o professor deve estar pronto 

para as confrontar e atuar de imediato, isto é, uma das caraterísticas 

essenciais à atuação do docente é a tomada de decisão rápida perante a 

ineficiência do seu plano, alterando-o ou ajustando-o em prol dos objetivos 

traçados para a aula que leciona.  

 

“Devido às más condições climatéricas (Chuva), a aula teve de ser dada 

no pavilhão num dos espaços disponíveis (G1). Com isto, face às 

reduzidas dimensões disponíveis, tive necessidade de adaptar os 

exercícios planeados ao espaço para a realização da aula.” (Reflexão 

Aula nº84 e 85) 

 

Aqui, é importante referir que o plano de aula deverá ser encarado como 

se de um guião se tratasse que está sujeito ao inesperado e, 

consequentemente, à capacidade de improviso do professor, com suporte no 

conhecimento da matéria, ou seja, o professor tem como referência o que 

idealizou, mas sempre que entenda que o planeado não está a ter os 

resultados pretendidos, o mesmo deverá alterar os acontecimentos de modo a 

caucionar o sucesso dos seus alunos. 

 

“Na linha do planeamento, inicialmente foi considerado e muito discutido a 

organização para esta aula, contudo verificou-se que a mesma não traria 

qualquer vantagem para o objetivo a que se propunha. Deste modo, deu-

se uma alteração radical na estrutura e funcionamento da aula para que 

avaliação dos alunos se desse de uma forma eficiente e eficaz, ou seja, 

passou-se de 4 estações, onde os alunos realizavam diferentes 

elementos gímnicos, para 3 estações onde todos os alunos, por grupos, 
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executavam as tarefas propostas pelo professor, ao mesmo tempo” 

(Reflexão Aula nº15) 

 

Por fim e em jeito de conclusão desta etapa do processo, a grande 

pertinência de tudo o que foi relatado, anteriormente, incide na perceção do 

docente de que o ensino está suscetível a constantes modificações no decorrer 

da prática, independentemente do planeamento rigoroso que façamos a todos 

os níveis. Uma das problemáticas aliadas ao pensamento precedente é sem 

dúvida a restrição que existe em termos de tempo e espaço, para a lecionação 

de mais sessões por unidade temática. Mais uma vez, aqui, apela-se à 

capacidade do professor em resumir de forma lógica e organizada os 

conteúdos que pretende abordar, conferindo as mais diversificadas e 

progressivas situações de aprendizagem aos seus alunos.  

Quem diz que planear é fácil? Quem diz que ensinar é fácil? E quem diz 

que decidir é fácil? Claro que nenhuma destas atuações são fáceis, pelo 

contrário, exige uma idealização cuidada, uma preparação exigente e, sem 

dúvida, um sentimento de entusiasmo por tudo aquilo que é realizado. 
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4.1.3.Realização 

 

Realidade, realização e refletir, são três palavras que estão interligadas 

pelo mesmo objetivo que me solicitaram, ou seja, procurar a eficácia do ensino 

ao longo das aulas, atuando de acordo com as tarefas didáticas e tendo em 

conta as diferentes dimensões da intervenção pedagógica. Assim, foi 

necessário incentivar os alunos para a envolvência no processo ensino-

aprendizagem, desenvolvendo a sua autonomia. 

 

Controlo da Turma 

Com o planeamento já estruturado, chegou o momento da realização, o 

momento de passar à prática, contudo, existem muitos cuidados a ter nesta 

fase tão embrionária, nomeadamente o controlo da turma.  

 

“Quis transmitir que o bom funcionamento das aulas só existiria com o 

respeito entre todos, começando pela relação professor-aluno. A adesão 

foi unânime, o que me deixou muito satisfeito e de certo modo orgulhoso 

com o efeito provocado nos alunos, efeito que permitiu criar um ambiente 

muito positivo, um ambiente de contentamento e cumplicidade entre 

todos.” (Reflexão Aula nº1 e 2) 

 

Posto isto e face à experiência enquanto estudante-estagiário, pude 

constatar que o controlo dos alunos é uma peça fundamental para que o 

professor possa desenvolver e potenciar a aprendizagem nas suas aulas. Este 

foi um dos aspetos de merecida preocupação em todas as aulas, durante a 

realização.  

 

“O empenho e comportamento demonstrado pela turma impossibilitaram a 

obtenção dos objetivos previamente indicados. Perante a situação 

descrita, anteriormente, a repreensão/feedback negativo foi necessário 

para assegurar o processo ensino aprendizagem da aula” (Reflexão Aula 

nº54 e 55) 

 

As estratégias utilizadas para conseguir atingir, o mais rápido possível, os 

objetivos idealizados prenderam-se com o posicionamento no espaço da aula, 
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de forma a supervisionar a turma e conseguir, ao mesmo tempo, atuar, 

corrigindo e motivando os alunos, com a emissão de Feedbacks.  

 

“A instrução inicial foi muito rápida, bem como a organização das equipas, 

que por sua vez demonstraram grande sentido de responsabilidade e 

empenho na tarefa por mim atribuída, isto é, a constituição das equipas 

foi alvo de uma estratégia planeada por mim, onde incuti que os alunos 

ficassem responsáveis pela formação das mesmas.” (Reflexão Aula nº34) 

 

Sem esta forma de atuação, torna-se mais complicado dirigir uma sessão, 

pois os alunos, até à criação dos hábitos pretendidos, têm necessidade de 

serem chamados atenção, isto é, serem convencidos do que é o errado e 

assim incutir a autonomia na procura da resposta certa àquilo que lhes é 

pedido. 

No seguimento das ideias referidas, a ilação mais importante que se pode 

retirar é que o controlo da turma é decisivo para que o professor consiga 

ensinar. Porém, adjacente a esta condição encontra-se a capacidade do 

docente conseguir, simultaneamente, observar a prática dos seus alunos e 

difundir a qualidade de ensino, através das correções, feedbacks e motivação 

ao longo da prática. Contudo, quando estamos perante alunos de nível muito 

inferior, comparado com a turma, estes são merecedores de maior atenção, de 

forma a auxiliá-los e integrá-los no processo. 

Logo, antes de ensinar algo, por mais importante que seja, é essencial 

adotarmos este tipo de atuação, uma atuação de controlo, uma atuação de 

ensino, uma atuação para e pelos alunos. 

Com o que foi referido, penso que uma das questões que fica no ar é 

“Como atuar?”. Posto isto, o modo como o professor se expressa, o modo 

como comunica e o modo como se relaciona é crucial para a criação de um 

ambiente de aprendizagem bastante saudável e, acima de tudo, rentável para 

os alunos.  
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Instrução 

Siedentop (1983) enquadra o processo de instrução na esfera das 

dimensões da intervenção pedagógica, a par da gestão, clima e disciplina. De 

acordo com o autor supracitado, a instrução abrange um conjunto de técnicas e 

intervenções pedagógica que devem ser exploradas pelo professor, de forma a 

obter uma comunicação concreta e centrada no essencial. 

Assim, o poder de instrução do docente é, sem dúvida, um meio que visa 

obter a atenção dos alunos aquando da transmissão de informação.  

Rosado & Mesquita (2009) consideram a exposição/preleção, a 

demonstração, o recurso a palavras-chave, o questionamento e a 

responsabilização dos alunos nas tarefas de aprendizagem, como estratégias 

instrucionais, promotoras de aprendizagem. No meu caso, o questionamento 

foi a estratégia mais usada para alcançar a concentração e o envolvimento dos 

protagonistas (alunos).  

 

“A estratégia utilizada para que conseguisse deter a atenção dos alunos, 

baseou-se na colocação de perguntas sobre as regras e com isto 

esclareci, ao mesmo tempo, algumas dúvidas que foram surgindo.” 

(Reflexão Aula nº1 e 2) 

 

Segundo Rink (1996), o questionamento promove a participação ativa, a 

motivação e o aperfeiçoamento da autonomia dos alunos, tendo sempre 

presente o progresso individual dos protagonistas e, consequentemente, da 

turma. Com a prática, pude verificar que a técnica utilizada, o questionamento, 

apresentou resultados muito positivos ao longo do processo de ensino, 

promovendo uma interação saudável com os alunos e, também, o ensino com 

qualidade, onde a motivação esteve sempre presente. 

Os obstáculos mais evidentes, durante a instrução, prenderam-se na 

forma como transmitia a informação e, ao mesmo tempo, como garantia a 

atenção dos alunos. Posto isto, centrar a informação no essencial foi uma das 

estratégias encontradas para solucionar o dilema em causa, bem como o 

tempo de instrução muito reduzido e de fácil entendimento, por parte dos 

alunos. 
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“Foi visível uma instrução muito objetiva, focando sempre o essencial de 

cada atividade. Aqui, a qualidade de instrução é um ponto a realçar visto 

que os alunos puderam executar os vários exercícios com uma elevada 

percentagem de êxito”. (Reflexão Aula nº78 e 79) 

 

Feedback 

Perante a importância do professor se fazer entender, isto é, que os 

alunos consigam perceber de uma forma simplificada a mensagem que é 

transmitida pelo docente, importa referir a relevância da emissão de feedbacks 

com o intuito de corrigir, motivar e reforçar as ações dos alunos. Para Rosado 

& Mesquita (2009), é fulcral, para a melhoria do desempenho dos nossos 

alunos, que estes arrecadem informações acerca da tarefa realizada. Com isto, 

os mesmos autores defendem a ideia de que a emissão de feedback constituirá 

como uma vantagem na atividade do professor, nomeadamente na interação 

pedagógica. 

Deste modo, o feedback pedagógico é entendido como uma atitude de 

reação do professor em prol do desempenho do aluno, visando um 

aperfeiçoamento na aquisição e/ou realização de uma determinada habilidade 

(Fishman & Tobey, 1978 cit. por Rosado & Mesquita, 2009) 

Nesse sentido, o feedback esteve sempre na ordem de trabalhos ao longo 

do ano letivo, em todas as ações pedagógicas e em todas a reflexões 

efetuadas.  

 

“Já na parte fundamental, esta caracterizou-se pelo dinamismo e 

organização, onde as transições rápidas estiveram presentes juntamente 

com os feedbacks motivacionais e informativos, patentes durante a 

realização dos diferentes exercícios.” (Reflexão Aula nº13 e 14) 

 

Contudo, torna-se relevante invocar que para além da emissão de 

feedbacks é necessário ter em consideração o quando e o porquê dessa ação, 

por parte do professor. Na verdade, como afirma Piéron (1986, cit. por Rosado 

& Mesquita, 2009), a reação do professor, ao comportamento do aluno, deverá 

ser resultante de inúmeras questões colocadas a si mesmo ou, eventualmente, 

das respostas a essas mesmas perguntas. Portanto, o feedback é o produto de 
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uma proficiência de tomada de decisões, tendo como alicerce a escolha e o 

processo de informação retirada de uma observação formal ou informal, 

incluindo a análise do desempenho do aluno, bem como de toda a envolvência 

onde a tarefa motora é realizada (Rosado & Mesquita, 2009). 

Um exemplo, para o uso desta ferramenta, é a formalização de palavras 

simples, de palavras-chave que sejam entendidas pelos alunos, de forma a 

incentivá-los e corrigi-los durante a prática. Contudo, mais que transmitir, o 

professor também deverá ter consciência a quem vai transmitir, pois cada 

aluno é um aluno, não são todos iguais. Nesse sentido, a emissão de uma 

informação inadequada ao nível de aprendizagem do aluno/turma, pode 

exprimir-se na ausência de resultados positivos, no desenvolvimento do 

individuo (Rosado & Mesquita, 2009). 

 Assim sendo, o feedback congruente ao desempenho do aluno constitui 

uma vantagem para os professores, sendo visível nos resultados finais da 

aprendizagem dos praticantes. Como afirma Tan (1996), “na comparação do 

comportamento de feedbacks entre professores experientes e novatos as 

diferenças encontradas não se situam a nível da estrutura do feedback, 

referenciando-se, fundamentalmente, ao domínio do conhecimento específico e 

contextualizado, materializado no uso de palavras-chave apropriadas” (cit. por 

Rosado & Mesquita, 2009 p.86). 

A capacidade e qualidade de comunicar é fundamental para que 

possamos estabelecer uma relação positiva com os nossos alunos, durante as 

aulas. Para tal, a emissão de feedbacks positivos, dos aspetos bem realizados 

pelos alunos, é, sem dúvida, um momento muito enriquecedor durante a 

realização da ação, mas também é responsável pela criação de um clima 

positivo de aprendizagem (Rosado & Mesquita, 2009). 

Dentro do mesmo pensamento, encaixa a competência de motivar esses 

mesmos alunos para a prática e, sobretudo, influenciá-los para a aprendizagem 

dos muitos conteúdos que são abordados, ao longo das sessões de Educação 

Física. Como afirma Magill (2001), o feedback positivo tem a capacidade de 

facultar a informação útil e necessária para um melhor desempenho dos 

alunos, bem como implementar um ambiente motivador para a prática. Posto 
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isto, o feedback positivo assume-se como um forte aliado do professor, para 

que este conquiste o bem-estar e satisfação dos seus alunos. 

Mas será relevante a criação de uma relação positiva com os alunos, para 

alcançarmos um meio ótimo de aprendizagem? Sem dúvida que a qualidade da 

relação que os professores estabelecem com os seus alunos, juntamente com 

a competência de comunicar são fortes fatores motivacionais para a 

aprendizagem e realização das aulas de Educação Física. Por isso, julgo que o 

feedback é uma “ferramenta” essencial com caráter orientador e motivador. 

 

“a emissão de feedbacks foi muito mais frequente e variável, fruto da 

experiência adquirida até ao momento. Contudo, é sentido, da minha 

parte, que a minha intervenção ainda deverá melhorar, pois o controlo e 

conhecimento dos conteúdos são essenciais para a condução deste ciclo 

pedagógico.” (Reflexão Aula nº78 e 79) 

 

Clima de Aprendizagem 

A relação com os alunos e a criação de um ambiente saudável de 

aprendizagem foram, sem dúvida, umas das mais-valias para o sucesso do 

processo de ensino-aprendizagem elaborado ao longo deste ano letivo. Como 

defende Moran (1998), a aprendizagem nasce rapidamente quando instituímos 

uma relação saudável. 

Para Rosado & Mesquita (2009), o entusiasmo, que os professores 

incutem nos seus alunos, deve ser visto como um ponto a favor da atividade 

docente, pois a paixão e firmeza, que expressam, afeta o ambiente da aula, 

nomeadamente, os objetivos e emoções dos alunos. Com a experiência 

vivenciada, pude verificar que a postura e a forma de estar do professor está 

diretamente relacionada com a atenção dos alunos, durante a aula. Isto 

significa que o professor tem como função primordial cativar, disciplinar e 

respeitar os seus alunos, para que estes se possam envolver, dentro dos 

parâmetros disciplinares, no processo de ensino-aprendizagem.  

A interação com os alunos, a forma como dirige as aulas e o modo como 

analisa o aluno, estão intimamente ligadas à competência do professor, isto é 



48 

fazer com que os seus discentes se envolvam nas situações criadas em prol da 

sua aprendizagem. 

 

“A vertente prática, enriquecida através da organização e da dinâmica 

imposta pelo professor, torna-se numa ferramenta fundamental para a 

criação de um ambiente motivacional favorável aos alunos.” (Reflexão 

Aula nº4 e 5) 

 

A seriedade e exigência no trabalho são aspetos caraterizadores da 

minha forma de estar. Porém, a envolvência no processo levou-me a recorrer a 

comportamentos de proximidade e interação com os alunos, com o intuito de 

ganhar a confiança dos mesmos e que estes sentissem motivação para a 

prática. O comportamento com os alunos foi, ao longo do ano, definido pela 

disciplina, encorajamento, confiança, alegria e, sobretudo, a amizade que 

conquistamos reciprocamente. Com isto, o planeamento das sessões, a 

idealização das várias atividades e a dinâmica colocada no processo foi muito 

facilitada, principalmente pela participação ativa e entusiasmo que os alunos 

demonstravam em todas as aulas. 

Assim, pude constatar que a autoridade não faz sentido a partir do 

momento em que o professor estabelece uma relação próxima, afetiva, 

respeitadora e confiante com os alunos, ou seja, após estarem reunidas todas 

as condições essenciais para a realização do processo ensino-aprendizagem, 

o professor deverá preocupar-se, acima de tudo, com a aprendizagem dos 

protagonistas. No entanto, este suposto facilitismo não deve ser visto como 

uma diminuição da responsabilidade do docente. Pelo contrário, a exigência 

aumenta em redor da aprendizagem e evolução dos alunos, estes têm mais 

necessidade de aprender e, aí, é notório que todo o trabalho desenvolvido 

deverá garantir a motivação e o entusiasmo dos alunos, de forma a não caírem 

na monotonia. 

A relação positiva com os alunos desencadeou uma série de sentimentos 

benéficos para o trabalho elaborado, ou seja, o prazer e a paixão pelo ensinar 

apoderaram-se da minha atuação, fazendo com que a atmosfera envolvente do 
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processo favorecesse a aprendizagem e o contentamento da turma, em todas 

as atividades propostas e realizadas, ao longo do ano. 

Perante o último parágrafo, subentende-se que a paixão é um forte aliado 

de qualquer atividade ou tarefa que desempenhamos, isto é, não basta 

criarmos excelentes situações de aprendizagem, não é suficiente emitir 

informação, é, sim, fundamental transmitirmos a paixão, a nossa paixão pelo 

trabalho que realizamos, pelos alunos e pela profissão que exercemos, a de 

Professores. 

Os alunos, por muitas dificuldades que tenham, são influenciados pela 

atitude, postura e comportamentos do seu professor. Para eles é muito 

importante sentirem que quem guia o processo esteja tão envolvido ou mais 

que os alunos, ou seja, quem dirige não deve limitar o ensino a expor a 

matéria, ao trabalho, a uma relação profissional, mas sim deve ensinar 

interagindo com eles (alunos), relacionando com eles de forma mais afetiva e 

aprendendo com eles. Por conseguinte, os alunos verificam que o interesse e o 

cuidado que se tem ao longo do processo são para benefício deles, para um 

futuro melhor. Nestes casos, é sempre fácil recordar o tal professor, o tal que 

contagiava as aulas com a sua alegria, emoção, competência, disciplina e, 

acima de tudo, com a paixão pelas aulas, com a paixão pelos seus alunos. 

Dito tudo isto, existe um ponto muito importante, na minha opinião, que 

desacorrentou o gosto pela docência, o gosto por esta atividade de ensinar e 

aprender, o modo reflexivo desenvolvido e aperfeiçoado ao longo de todo ano 

letivo. Este “instrumento” foi essencial para a minha evolução enquanto 

estudante-estagiário, para a avaliação do meu trabalho, para me conhecer 

enquanto pessoa e professor, para corrigir o errado, para me envolver em torno 

do processo e para admirar os meus alunos. Sem as diversas dúvidas que 

surgiram e sem ajuda da experiência transmitida pelo professor cooperante, 

este “instrumento” não faria sentido. Com isto, descobri a importância de refletir 

e, consequentemente, de pesquisar e envolver tudo o que me rodeava. 

A progressão foi natural à medida que atuava e refletia, analisando e 

aplicando tudo o que aprendia. A reflexão e a procura incessante de 
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conhecimento foram e serão o ponto-chave de desenvolvimento enquanto 

professor de Educação Física. 

 

4.1.4.Avaliação 

 

A avaliação é dos pontos mais críticos na atividade docente. A 

necessidade de avaliar alguém pressupõe responsabilidade, critério e justiça 

em todo o processo, se bem que este último aspeto é muito subjetivo no 

contexto avaliativo. Dentro da esfera deste ponto da realização da prática, 

encontramos muitos benefícios para o professor, visto que através da avaliação 

pode planear e estruturar o processo ensino-aprendizagem de uma forma mais 

coerente e adaptada ao nível dos seus alunos, tentando alcançar, assim, os 

objetivos a que se propôs. Nesse sentido, com a avaliação procura-se obter 

uma melhor perceção do nível dos alunos, numa situação oportuna, tendo em 

conta os objetivos definidos (Sousa, 1993). Para tal, em todo o processo 

existem formas distintas de avaliar, tendo como mesmo objetivo conferir 

qualidade e eficácia ao ensino e aprendizagem dos alunos, que são: avaliação 

diagnóstica, avaliação formativa e avaliação sumativa. 

Neste sentido, para alcançar uma intervenção pedagógica com êxito 

tornou-se necessária a concretização das distintas práticas de avaliação, a 

definição de objetivos, a escolha e adaptação de instrumentos de avaliação, a 

definição de estratégias, o processamento dos dados fornecidos pela 

avaliação, bem como uma reflexão pormenorizada acerca dos resultados 

obtidos.  

Contudo, não é suficiente ao professor planificar e realizar, se não ajustar 

os objetivos definidos aos momentos de caráter avaliativo. Logo, nenhuma das 

modalidades de avaliação sobrevive sozinha, pois o processo é contínuo, 

garantindo uma lógica ao possuir os seus (três) alicerces. 

Deste modo, debrucemo-nos em cada uma das etapas de avaliação: 

“A avaliação diagnóstica conduz à adoção de estratégias de diferenciação 

pedagógica e contribui para elaborar, adequar e reformular o projeto curricular 

de turma, facilitando a integração escolar do aluno, apoiando a orientação 
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escolar e vocacional. Pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo quando 

articulada com a avaliação formativa.” (Despacho Normativo nº 1/2005 (cit. por 

Monteiro, 2006, pp. 184-187).  

No meu caso, a avaliação diagnóstica teve como objetivo apurar a aptidão 

de cada aluno e o respetivo conhecimento da modalidade a ser avaliada. Com 

isto, foi possível ajustar o planeamento ao nível dos alunos, proporcionando, 

assim, um processo ensino-aprendizagem com mais qualidade e eficácia. 

No que carateriza a avaliação formativa, esta foi realizada de uma forma 

contínua e informal, permitindo observar e ajustar o desempenho dos alunos, 

bem como a minha intervenção ao longo do processo. De acordo com o 

Despacho Normativo nº 1/2005 (cit. por Monteiro, 2006, pp. 184-187), “a 

avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, 

assume um caráter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da 

aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em 

que ocorrem. Fornece ao professor…informação sobre o desenvolvimento das 

aprendizagens e competências, de modo a permitir rever e melhorar os 

processos de trabalho.”. 

Já, Abrecht (cit.por Rosado, 2008) refere a avaliação formativa não como 

um método mas antes como uma atitude de consciencialização por parte do 

aluno, no que respeita ao processo de aprendizagem, à compreensão dos 

objetivos e critérios explicados pelo professor. Assim, deve-se destacar esta 

etapa de avaliação pela relevância assumida nos vários reajustes, que são 

necessários fazer, nos diferentes níveis de planeamento face à alternância dos 

níveis de desempenho dos alunos, aquando da realização das várias tarefas 

propostas pelo professor. Logo, a avaliação formativa detém um papel 

preponderante para que o sucesso do processo de ensino-aprendizagem seja 

alcançado. 

Por fim, considerando o que já foi referido acerca das diferentes 

modalidades de avaliação, as mesmas permitiram observar o nível dos alunos, 

procurando identificar as dificuldades, corrigindo-as, e potenciar as qualidades, 

de forma a alcançar bons resultados na avaliação sumativa. 
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Conforme o Despacho Normativo nº 1/2005 (cit. por Monteiro, 2006, pp. 

184-187), “a avaliação sumativa consiste na formulação de um juízo 

globalizante sobre o desenvolvimento das aprendizagens do aluno e das 

competências definidas para cada disciplina e área disciplinar.”. Esta foi 

presença assídua no final de cada unidade temática, quer para as modalidades 

individuais em forma de sequências e situações de competição, quer para os 

jogos desportivos coletivos através de situações de jogo formal. Posto isto, 

entende-se este ponto, como a conclusão de uma pequena caminhada que 

teve como propósito conferir o conhecimento, as capacidades e atitudes 

adquiridas e refletidas do seu desempenho ao longo de cada unidade temática. 

 

“Neste contexto, surgiu a necessidade de elaborar uma tabela que 

permitisse traduzir/classificar o desempenho dos alunos, o que suscitou 

imensas dúvidas, nomeadamente por via de quais parâmetros deveriam 

ser definidos para avaliar as competências acima referidas.” (Reflexão 

Aula nº3) 

 

Assim sendo, para aplicar e concretizar esta tarefa de tamanha exigência, 

ao longo do ano letivo, para todas as matérias, foram elaboradas tabelas como 

meios de observação e análise dos alunos, tendo em consideração os critérios 

de êxito de cada conteúdo avaliado.  

 

“No que concerne ao processo avaliativo, este caraterizou-se pela 

observação e registo do desempenho dos alunos, durante a realização 

das diferentes atividades planeadas para esta sessão.” (Reflexão Aula 

nº65) 

 

Contudo, a aparente facilidade em registar o desempenho do aluno 

depara-se com a difícil tarefa de observar e avaliar de forma explícita os vários 

padrões com caráter avaliativo. Dentro do mesmo pensamento, posso referir a 

diferença verificada, ao longo do estágio, neste processo para a avaliação dos 

jogos desportivos coletivos e nas modalidades de cunho individual. No que 

respeita à avaliação dos jogos desportivos coletivos, esta centrou-se nos 

aspetos mais táticos do jogo e no conhecimento do jogo, fruto da 

imprevisibilidade e dificuldade adjacente conferida pelas modalidades. Por 
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outro lado, no que consistiu à avaliação das modalidades como a ginástica e o 

atletismo, esta focou-se nos aspetos mais técnicos e respetivos critérios de 

êxito. 

Em jeito de conclusão, devo destacar dois pontos fulcrais íntimos da 

avaliação, ou seja, a dificuldade que denotei em todas as avaliações realizadas 

ao longo do ano letivo, pois torna-se muito penoso a atribuição de uma nota 

com o receio de estarmos a ser injustos com o sujeito avaliado, por outro lado 

devo salientar a avaliação através da reflexão, que por sua vez contribui 

bastante para a melhoria do cumprimento da atividade docente, bem como 

para analisar a eficiência do processo de ensino-aprendizagem. 
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4.2.Área 2 e 3: Participação na Escola e na Comunidade 

 

A participação na Escola e na Comunidade são as áreas de desempenho 

que visam difundir e fortalecer o papel docente, neste caso de Educação 

Física, no processo educativo, com uma interferência responsável, inovadora e 

cooperativa4. 

Este ponto apontou todas as atividades realizadas pelo estudante-

estagiário, tendo como objetivo a sua integração na comunidade escolar. Posto 

isto, as tarefas propostas tiveram um objetivo comum, isto é, a participação em 

todas as atividades sugeridas pelo grupo de Educação Física, com o intuito de 

desenvolver as minhas competências de caráter organizacional ao nível 

escolar.  

Do mesmo modo, o núcleo 1, no qual estive inserido, foi responsável pelo 

funcionamento do Clube Desporto Mais Saúde, que teve como fim auxiliar os 

alunos com dificuldade ao nível motor nas aulas de Educação Física, bem 

como promover o gosto pela atividade física e estilos de vida saudáveis.  

Desta forma, a seleção dos alunos foi da responsabilidade dos diferentes 

Professores do grupo, bem como o incentivo para a participação nas aulas 

extra de Educação Física lecionadas por nós (núcleo 1). 

Outro ponto fulcral, que deve ser realçado nestas áreas de desempenho, 

foi a integração dos encarregados de educação no processo de aprendizagem 

dos seus educandos, ou seja, a exaltação deste aspeto tinha como objetivo 

potenciar a aprendizagem dos alunos com a participação dos seus 

encarregados de educação nas atividades organizadas pela escola, como é o 

exemplo da utilização da plataforma moodle e participação no sarau, que 

marcou o final do ano letivo. 

 

                                            
4
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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4.2.1. Participação e dinamização das atividades escolares 

 

O grupo de Educação Física, ao longo do ano letivo, procurou interagir 

com os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Douro, através das 

atividades estabelecidas no plano anual de atividades, onde o objetivo se 

centrava no gosto pela prática desportiva. 

A participação da grande maioria dos alunos revelou a importância que 

este tipo de atividades possui para uma maior envolvência da comunidade 

educativa, em torno da escola. 

Desta forma, este ano letivo, como estudante-estagiário, participei em 

várias atividades, de uma forma mais ou menos ativa, e desempenhando 

diferentes papéis (Corta-Mato escolar, Compal Air, Semana da ESOD, Clube 

Desporto Mais Saúde e o Sarau ESOD). 

Destaco o “Clube Desporto Mais Saúde” que se constituiu como a 

atividade realizada pelo meu núcleo de estágio, realizada todas as quartas-

feiras à tarde com o intuito de acompanhar os alunos com diversas 

dificuldades, quer ao nível físico quer ao nível da saúde. Para que tudo 

corresse da melhor forma, não deixei a responsabilidade, cooperação e 

empenho nas restantes atividades, assumindo sempre um papel bastante ativo. 
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4.2.1.1.Corta-Mato Escolar (dia 16 de dezembro de 2011) 

 

A organização do corta-mato escolar realizado na Escola Secundária de 

Oliveira do Douro, ficou a cargo do Grupo de Educação Física e dos alunos do 

Curso Tecnológico de Desporto, tendo como auxiliares os três núcleos de 

estágio deste ano letivo. 

 A preparação do percurso, a distribuição de dorsais e prémios, bem 

como a vigilância do percurso, esteve a cargo dos alunos do Curso 

Tecnológico de Desporto, com a supervisão dos respetivos Professores e 

estudantes estagiários.  

A função que desempenhei nesta atividade constou no controlo das 

passagens dos alunos por um dos pontos de referência. No entanto, com a 

ajuda dos alunos do curso profissional de desporto, fomos transmitindo a força 

e incentivo necessários aos alunos que realizaram a prova. 

Este tipo de atividade, tem como grande benefício o convívio e a 

competição saudável entre os alunos, que assume grande importância no 

crescimento e aprendizagem dos mesmos. 

Os participantes melhor classificados foram representar a ESOD no 

Corta-Mato distrital. 

No que concerne à participação do 9º A pelo qual sou responsável, 18 

alunos, num total de 22, participaram na atividade, o que revelou o seu ânimo 

pela prática de atividades desportivas, tendo sido merecedor de um prémio 

atribuído aos alunos pela melhor participação na atividade. Grande parte 

destes ficou bem classificada, sendo que um foi selecionado para representar a 

ESOD na fase de apuramento referida. 
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4.2.1.2.Compal Air (dia 15 de fevereiro de 2012) 

 

A organização desta atividade ficou a cargo do Grupo de Educação 

Física e dos alunos do Curso Tecnológico de Desporto. 

 O Compal Air é sem dúvida uma das atividades mais solicitadas pelos 

alunos, sendo já uma tradição nesta instituição. Os elementos de cada equipa 

tinham necessariamente que ser da mesma turma, podendo inscrever-se várias 

equipas. Esta regra não fazia parte do Regulamento Nacional do Compal Air 

3x3, mas foi imposta pela Escola no sentido de simplificar a paragem das 

atividades letivas. Assim, o torneio esteve organizado da seguinte forma: 6 

jogos iniciavam-se em simultâneo (porque se dispunha de 6 tabelas e o jogo 

era feito apenas com uma tabela) e o seu término era comum (10 minutos 

consecutivos). Esta forma de organização foi muito eficaz, evitando a falta de 

atrasos das equipas. 

Como todas as restantes atividades desta natureza, o benefício que os 

alunos retiram prende-se ao convívio e incentivo a uma competição saudável, e 

não tão diretamente ligada à saúde. No entanto, pode ser criado um incentivo 

ao ingresso na competição. 

No que respeita à participação da turma 9º A pelo qual sou responsável, 

13 alunos (6 do sexo masculino e 7 do sexo feminino), num total de 22, 

participaram no evento. Uma das equipas masculinas ficou apurada para a fase 

distrital realizada na Escola Secundária Carolina Michaelis, tendo aí ficado em 

2º lugar. 

 



59 

4.2.1.3.Semana da ESOD (semana de 19 a 23 de março de 2012) 

 

A Semana da Saúde foi realizada na última semana de aulas do 2º 

período, com o objetivo de proporcionar um conjunto de iniciativas à 

comunidade educativa da ESOD, como a participação em conferências, 

seminários, rastreios, atividades desportivas, recolha de alimentos, encontro 

com escritora, concerto, caminhada solidária, entre outros. 

Com vista à sua organização, algumas das reuniões de grupo tiveram 

este tema incluído na ordem de trabalhos. Nessas foi possível distribuir tarefas, 

identificar fatores que pudessem influenciar a realização do evento (e encontrar 

respetivas soluções), organizar os espaços, definir os dias e horários para cada 

atividade, entra várias outras preocupações. 

Atividades como aeróbica, karaté, body combat, capoeira, o contacto com 

elementos do exército, marinha e força aérea foram pontos altos no decorrer 

desta semana que ficou marcada e continuará a marcar pela positiva todo o 

meio envolvente à ESOD. 

Durante toda a semana era-lhes concedida a possibilidade de participar 

gratuitamente no rastreio ortodôntico e de risco de Acidente Vascular -Cerebral 

(AVC), contribuir com produtos alimentares para a recolha de alimentos, bem 

como com o mínimo de 1 euro, aquando da inscrição do seu educando na 

“Caminhada Solidária”, onde foram percorridas as principais ruas de Oliveira do 

Douro. A “Caminhada Solidária” esteve aberta à participação das famílias e 

demais membros da comunidade. 

O 24h desporto caracterizou-se pela grande adesão por parte dos alunos 

onde a nossa ação foi influente. Procuramos apresentar uma postura ativa na 

organização e no controlo das atividades, mantendo um bom clima no decorrer 

das mesmas. 

No que respeita à participação dos elementos da turma pelo qual sou 

responsável, todos participaram em grande parte das iniciativas propostas.  

Todos os agentes educativos se deixaram envolver em mais uma ação de 

solidariedade, com vista ao apoio das pessoas mais carenciadas na freguesia 

de Oliveira do Douro. 
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Relativamente à variedade de atividades oferecidas, estas foram do 

agrado de todos, possuindo um aglomerado de competências que em muito 

permitiram desenvolver a consciência crítica por grande parte dos alunos. 

 



61 

4.2.1.4.Clube Desporto Mais Saúde 

 

O Clube Desporto Mais Saúde teve como principais objetivos: ajudar os 

alunos com mais dificuldades para que estes pudessem obter um melhor 

desempenho nas aulas; potenciar as suas aptidões físicas (motoras, 

condicionais, coordenativas, etc.); ajudar os alunos com excesso de peso a 

reduzirem o seu IMC e a obterem uma melhor qualidade de vida; despertar a 

atenção dos alunos para a importância da adoção de um estilo de vida 

saudável.  

Segundo dados da DGS (Direção Geral de Saúde), “os jovens que se 

encontram atualmente nos Ensinos Básico e Secundário manifestam a 

ocorrência de Pré- Obesidade na ordem dos 27,2% e de Obesidade na ordem 

dos 3,7%.” Na minha opinião, os docentes de Educação Física devem auxiliar 

na procura e realização de soluções face ao problema que se depara. Por isso, 

é que colocamos (núcleo 1) neste projeto, os objetivos de gerar e pôr em 

prática atividades de complemento curricular na escola e o de utilizar 

processos de melhoria de estilos de vida saudáveis no combate contra esta 

epidemia. 

Tão importante como o tratamento da obesidade é a sua prevenção, daí a 

relevância de alertar os alunos classificados como Pré-Obesos. Os efeitos 

adversos da obesidade no adulto, a relação direta entre a criança obesa e o 

adulto obeso e os elevados custos do seu tratamento, normalmente com 

resultados desfavoráveis e frustrantes, tornam cada vez mais importante a sua 

prevenção, preferencialmente a partir de uma fase precoce da vida (Cole e tal., 

2000). 

Com o início do Clube, acabaram por surgir alguns problemas 

inesperados, nomeadamente, a reduzida adesão dos alunos, no entanto, 

considero que tendo em conta a hora a que esta atividade decorria (Quartas-

Feiras às 14:00h) a afluência deve ser considerada como positiva, até porque o 

principal objetivo era envolver os alunos das nossas turmas e isto acabou por 

acontecer, em alguns casos. Porém, a quarta-feira acabou por ser o único dia 

em que os alunos do Ensino Básico não tinham aulas à tarde, pelo que muitos 
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deles acabavam por já ter outras atividades agendadas como por exemplo 

aulas de música, centros de estudo entre outras, algo que acabou por 

prejudicar um pouco a atividade.  

Sabemos que é difícil colocar um aluno a perder peso durante um tão 

curto período de tempo, porém tenho a convicção de que mais importante do 

que isso, foi incutirmos o gosto nos alunos pela prática de atividade física, para 

além de que procuramos sempre em todas as aulas dar-lhes alguns conselhos 

sobre nutrição e alimentação. A estrutura das aulas acabou por conter, sempre, 

um jogo lúdico, como aquecimento, com elevada intensidade para que os 

nossos alunos pudessem desenvolver um pouco a sua capacidade de 

resistência cardiovascular. Em seguida, efetuávamos um circuito com 

exercícios para desenvolver as capacidades coordenativas gerais dos alunos; e 

por fim, optávamos por exercitar sempre uma modalidade para desenvolver as 

capacidades condicionais e coordenativas dos nossos alunos.  

Na minha opinião, esta estrutura revelou-se como a mais acertada, pois a 

motivação foi uma constante nas aulas. Os alunos adoravam os jogos que 

realizávamos no início das aulas, depois os exercícios coordenativos eram 

sempre menos agradáveis de executar, mas no fim tínhamos sempre a prática 

das modalidades que permitiam recuperar o entusiasmo durante a aula. Para 

além de que, com esta estrutura de aula, conseguíamos alcançar os objetivos 

propostos quer para os alunos com excesso de peso, quer para os alunos com 

dificuldades na disciplina de Educação Física.  

Em suma, devo referir, destacar e felicitar o núcleo de estágio, do ano 

letivo transato, pela autoria desta iniciativa. 
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4.2.1.5.Sarau Desportivo (dia 6 de junho de 2012) 

 

A preparação do Sarau Desportivo ficou a cargo do Grupo de Educação 

Física, no entanto foi uma ocasião que juntou toda a comunidade educativa. 

Os alunos demonstraram algumas das competências que foram 

desenvolvendo ao longo do ano mas, mais importante do que isso, foi sentir a 

alegria de cada turma que participou de forma ativa. O empenho, dedicação e 

espírito de sacrifício revelado por todos foi congratulado pelo espetáculo 

vivenciado, que poderá ser considerado o evento culminante na ESOD.  

Atividades como estas permitiram, não só uma participação ativa na 

escola, como a criação de relações com a comunidade. Todos saímos a 

ganhar, num evento que adquiriu enorme capacidade de crença na envolvência 

da comunidade educativa na escola. 

 

Todas estas atividades e experiências assumiram um papel 

importante para a minha profissão. Para além de me munirem de 

capacidades organizativas e de gestão que serão fundamentais para o 

meu desenvolvimento enquanto pessoa e professor, a troca de 

experiências com os restantes intervenientes da comunidade educativa 

possibilitou uma maior envolvência dos mesmos em hábitos de vida 

saudáveis. 
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4.2.1.6.Desporto Escolar 

 

Com vista a conhecer melhor o papel do professor no Desporto Escolar, e 

a sua função enquanto treinador de uma equipa, fui assistindo a alguns treinos 

de modalidades como o badmínton e voleibol, para uma melhor perceção de 

todo o funcionamento desta atividade. 

Desta forma, pude verificar a motivação e empenho dos alunos nas 

atividades propostas e a edificação de estilos de vida saudáveis, assentes 

numa prática desportiva regular. Estes hábitos podem começar na escola, e 

este assume-se como um grande desafio para a disciplina de Educação Física.  

Para além destes aspetos, foi possível também perceber quais as 

responsabilidades do Professor de Educação Física no Desporto Escolar e as 

principais diferenças entre a lecionação das aulas de Educação Física e do 

Desporto Escolar. A dinâmica das aulas, bem como as rotinas estabelecidas, 

estão sempre presentes. A execução de cada habilidade, bem como o seu 

refinamento adquirem uma maior importância de modo a fazer evoluir cada 

aluno na modalidade específica. A participação em competições coloca nos 

alunos um desejo de melhoria das suas capacidades, de testar a sua evolução, 

segundo as leis éticas do Desporto.  

Como Bento (1998, p. 144) refere, “A escola carece de riso, de 

entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de alegria, de animação; precisa que se 

goste dela. Ora o desporto é um meio primordial de renovar a educação, de lhe 

emprestar uma cara de festa e convivialidade. Trata-se de aproximar a escola 

da vida, de integrar mais uma na outra e de consumar o desiderato de 

desportivizar a escola e escolarizar o desporto”. 
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4.2.1.7.Direção de Turma 

 

O conhecimento das tarefas do diretor de turma (DT) foi um dos objetivos 

propostos e de interesse para este ano de estágio.  

Com base no Decreto-Lei nº 10/99 de 21 de julho, o diretor de turma tem 

funções de “assegurar a articulação entre os professores da turma com os 

alunos, pais e Encarregados de Educação, promover a comunicação e formas 

de trabalho cooperativo entre professores e alunos, coordenar, em colaboração 

com os docentes da turma, a adequação de atividades, conteúdos, estratégias 

e métodos de trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada 

aluno. Deve também articular as atividades da turma com os pais e 

Encarregados de Educação promovendo a sua participação, coordenar o 

processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter globalizante e 

integrador, e apresentar à direção executiva um relatório crítico anual do 

trabalho desenvolvido.” 

Segunda Roldão (2007) o diretor de turma desempenha a função de 

coordenação das atuações de cada docente da turma bem como a articulação 

e mediação entre essas atuações dos professores e dos alunos e 

encarregados de educação. Estas funções são divididas em duas éreas de 

intervenção: a docência e a gestão. Assim, o diretor de turma é um docente 

que coordena um grupo de docentes e também um elemento do sistema de 

gestão da escola com responsabilidade de gerir o conselho de turma que 

preside. Portanto, o DT assume-se como um mediador entre a escola e a 

família, pelo que deve sensibilizar os Encarregados de Educação para a vinda 

regular à escola, de modo a acompanhar mais de perto o seu educando. 

Desta forma, compreendi que para que o trabalho na turma seja bem 

desenvolvido, é importante que o DT seja rigoroso e responsável no 

desempenho das suas tarefas transmitindo estas mesmas características aos 

alunos. 

Com o auxílio do Professor Cooperante, fui apresentado ao diretor de 

turma responsável pela minha turma, onde tivemos um conversa inicial em que 

pude explicar quais eram os meus objetivos em acompanhar o seu trabalho. 
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As conversas com a DT, durante o horário de atendimento aos 

encarregados de educação, não seguiram a vertente formal, apenas íamos 

conversando acerca das tarefas que ia realizando e sobre a sua importância na 

comunidade escolar, como por exemplo as funções pedagógicas, 

administrativas, relação com os professores do conselho de turma, com os pais e 

Encarregados de Educação e processos disciplinares. Por outro lado, o DT 

pertence, ainda, ao Conselho de Turma, Conselho dos DT e pode, também, 

desempenhar o papel de Coordenador dos DT. 

Procurei também ter uma participação ativa nas reuniões de avaliação, 

intercalares, conselho de turma e atendimento aos encarregados de educação, 

o que foi bastante enriquecedor para mim, uma vez que tive a oportunidade de 

trocar e partilhar informações e opiniões com outros professores e com os 

encarregados de educação. Ao longo das várias reuniões constatei que o 

comportamento dos alunos é influenciado pelo envolvimento familiar e social 

que os alunos possuem e que se repercute no seu desempenho escolar. Devo 

salientar, ainda, que a elaboração das estratégias utilizadas devem ser 

moldadas à turma e à especificidade de cada aluno, no entanto, na minha 

opinião, só exercendo a prática é que terei a verdadeira noção do que é ser 

Diretor de Turma. 

Por último, os vários diálogos estabelecidos com a DT foram bastante 

importantes para que encontrasse justificação para atitudes evidenciadas por 

parte de alguns alunos. 
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4.3.Área 4: Desenvolvimento Profissional 

 

Esta área 4 retrata todo o desenvolvimento profissional ao longo do 

estágio, tendo por base a reflexão das condições em que estávamos inseridos, 

de todas as experiências vivenciadas e da investigação produzida. Deste 

modo, foi enaltecido a importância da criação de hábitos de investigação, 

reflexão e ação da atividade que desempenhamos e iremos continuar a 

desempenhar.5 

O desenvolvimento atingido, no final deste ano letivo, teve por base, em 

parte, as confidências e trocas de ideias com os vários membros da 

comunidade educativa. Em jeito particular, fica uma referência ao auxílio 

prestado pelo professor cooperante e orientador da FADEUP, bem como todos 

os professores pertencentes ao grupo de Educação Física da Escola 

Secundária de Oliveira do Douro, ao longo de todo o meu caminho enquanto 

estudante-estagiário. Os mesmos foram incansáveis na transmissão da sua 

paixão pelo ensino, na transmissão da sua vasta experiência e, sobretudo, na 

influência que tiveram na nossa envolvência com a comunidade escolar. 

O conhecimento partilhado por todos os professores envolvidos tornou-se 

essencial para o enriquecimento das minhas competências ao nível da 

docência. As mesmas estarão bem guardadas para que mais tarde sejam 

relembradas e aplicadas com êxito, certamente. Para o mesmo efeito, devo 

salientar as reuniões de núcleo que por sua vez foram um meio de troca de 

opiniões entre estagiários e Professor Cooperante, visando o aperfeiçoamento 

e correções na nossa prática pedagógica. 

Dentro do mesmo pensamento, de forma a complementar a aquisição de 

competências para a minha futura profissão e auxiliar nesta caminhada do 

estágio profissional, destaco a minha participação nas ações de formação 

inseridas no plano curricular, bem como no seminário organizado pelo PIAGET 

tendo como tema principal “O abordagem dos JDC na escola”.

                                            
5
 Documento interno da FADEUP assinado pela professora doutora Zélia Matos, 

disponibilizado aos alunos em setembro de 2011. 
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Assim, inerente a tudo o que envolve a prática pedagógica e o meu 

desenvolvimento enquanto futuro docente, está a minha capacidade de 

conseguir expor as ideias e ações, através da reflexão constante das mesmas. 

A competência de refletir não foi fácil de alcançar, no entanto os esforços, 

para que esse pensamento reflexivo se tornasse numa peça indispensável ao 

meu trabalho, foram incansáveis ao ponto de poder conquistar essa façanha 

tão importante para o papel de professor. Nesta função, a capacidade de 

refletir sobre a prática, a própria crítica e revisão da mesma tornaram-se 

imprescindíveis para a prática pedagógica.  

Assim, o meu desenvolvimento profissional esteve intimamente ligado ao 

ato de refletir, tendo em consideração os problemas ao nível da docência, que 

surgiram e surgirão no dia-a-dia. Nesse sentido, a reflexão foi companheira dos 

objetivos apresentados, tendo conta as diversas problemática que surgiram, 

como foi o exemplo da lecionação de uma modalidade totalmente 

desconhecida ou de maior dificuldade prática.  

Em suma, esta postura teve o seu reflexo positivo no desenvolvimento da 

capacidade para identificar os problemas e adotar estratégias para a resolução 

dos mesmos, alcançando uma evolução muito positiva enquanto futuro 

profissional docente. 
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4.4. Estudo de Investigação-Ação: “A influência da relação Professor-

Aluno na motivação para a prática das aulas de Educação Física” 

 

Resumo 

 

Os diferentes momentos já vivenciados neste Estágio Profissional 

permitiram um desencadear de sentimentos distintos, quer na lecionação, quer 

na observação das aulas dos colegas de estágio, bem como dos Professores 

da ESOD. Esses mesmos sentimentos levaram-me à profunda reflexão da 

problemática em estudo, ou seja, a influência da relação Professor/Aluno na 

motivação para a prática das aulas de Educação Física.  

Deste modo, as diferentes turmas já observadas apresentam atitudes 

completamente desiguais, pelo que questiono se a postura do Professor para 

com os alunos não influenciará na aprendizagem e consequente motivação 

para as aulas de Educação Física. 

Atualmente é sabido do desleixo e desinteresse, por parte de alguns 

alunos, nas aulas de Educação Física. Como referem Carlson & Hastie (1997), 

muitas das ações provenientes dos professores não são aceites pelos alunos, 

o que, de certo modo, gera um conjunto de divergências entre estes, 

dificultando a gestão e o processo de aprendizagem (cit. por Rosado & 

Mesquita, 2009). Assim sendo, será que a relação do aluno com o professor de 

Educação Física não terá influência nas problemáticas mencionadas 

anteriormente? 

Com isto, a exigência em torno do Professor é cada vez maior, pois este 

deve assumir um papel de educador, criando rotinas organizacionais e 

disciplinares nas suas aulas, mas também um papel mais afetivo considerando 

a natureza e o passado dos seus alunos, dos seus educandos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; REFLEXÃO; RELAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO; MOTIVAÇÃO; PAPEL DO PROFESSOR 
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Abstract 

 

The different moments ever experienced in the teaching practice fostered 

different feelings, either in teaching or in peer observation of teaching practice 

and teachers of ESOD. These same feelings led me to reflect on the problem 

under study, the influence of teacher / student relationship in the motivation for 

the practice in physical education classes. 

Thus, the groups already observed show attitudes completely different; so 

my question is whether the posture of Professor regarding these attitudes does 

not influence learning and the consequent motivation for the Physical Education 

classes. 

Currently, we know of neglect and disinterest on the part of some students 

in physical education classes. As Carlson & Hastie (1997) refer, many of the 

actions from the teachers are not accepted by the students, and this, in a way, 

generates a set of differences between them, complicating the management 

and the learning process (quoted by Rosado & Mosque, 2009). So, does the 

relationship of the student with the physical education teacher have any 

influence on the aforementioned issues? 

With this, the demand around the teacher is growing, because he must 

assume the role of educator, creating organizational routines and discipline in 

his classroom, but also a more emotional role considering the nature and 

background of his students. 

 

KEY-WORDS: PHYSICAL EDUCATION, REFLECTION, TEACHER-STUDENT 

RELATIONSHIP, MOTIVATION, ROLE OF TEACHER. 
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Contextualização Teórica 

 

No âmbito da Unidade Curricular do Estágio Profissional, integrada no 

plano curricular do 2º Ano do Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, no ano letivo 2011/2012, foi proposta a elaboração de um trabalho de 

investigação, de acordo com a Área 4 (Desenvolvimento Profissional) e o 

Regulamento de Estágio, onde o objetivo do mesmo decorre de uma 

problemática referente à atuação docente. 

Assim, com o presente documento, tradutor da pesquisa desenvolvida, 

pretende-se assimilar todo o conhecimento adquirido e consequentes 

resultados a fim de fortalecer as competências associadas à temática, no 

âmbito da disciplina de Educação Física. 

Deste modo, um dos temas mais debatidos, ao longo dos anos, no globo 

da Educação Física é a motivação, sendo por isso objeto de estudo em 

diversos trabalhos de investigação. De acordo com Alves (2003), a motivação 

ocupa uma posição de grande relevância no seio do processo ensino-

aprendizagem, designadamente na criação de um ambiente positivo de 

aprendizagem, no ensino dos vários conteúdos, bem como na realização das 

diversas tarefas motoras. Por conseguinte, a responsabilidade em redor da 

Profissão docente tem vindo a aumentar nesta vertente, reconhecendo a 

importância da sua influência para os alunos obterem o sucesso pretendido. 

Com isto, vários autores citados e referenciados ao longo do documento, 

atendendo às tendências motivacionais, reforçam a importância do papel do 

professor na circunferência da motivação dos alunos em contexto escolar. 

Segundo Raposo (2009), no diz respeito ao domínio pedagógico, o professor, 

ao conhecer os seus alunos, isto é, ao saber dos motivos que atraem os 

praticantes (alunos) para as aulas de EF, deve estar capacitado para organizar 

e controlar, da melhor forma, todo o seu trabalho. 

Portanto, tendo por base as várias perspetivas de motivação, bem como a 

relevância do papel do professor, este estudo concentra-se na relação 

professor-aluno como fator motivacional para as aulas de Educação Física.
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Posto isto, deseja-se que os temas associados (Relação professor-aluno, 

profissão docente e motivação dos alunos nas aulas de Educação Física) ao 

estudo em causa sejam devidamente clarificados, de modo a entender os 

prossupostos que levaram a investigar o problema colocado.  

Perante as diferentes turmas, do 9º ano, observadas ao longo deste 

estágio profissional, pude constatar variadíssimos comportamentos menos 

positivos, nomeadamente o desinteresse pela realização da aula de EF, aos 

quais podemos questionar se a relação com o professor estará na origem dos 

mesmos, ou seja, será que a motivação dos alunos para a prática, bem como o 

seu desempenho na aprendizagem, estará interligada com a relação professor-

aluno? Assim, através do modelo reflexivo implementado ao longo do ano 

letivo, pretendi investigar a problemática em causa, isto é, a influência da 

relação Professor/Aluno na motivação para a prática das aulas de Educação 

Física.  

Neste sentido, o facto de lecionar a disciplina de Educação Física, numa 

turma do 9º ano de escolaridade, penso que o estudo deve abranger esses 

alunos, para destacar, sobretudo, o valor da relação entre professor e aluno, na 

motivação para a realização das aulas de EF. Assim sendo, visto que a 

disciplina é lecionada por vários professores, nas respetivas turmas, entendo 

ser interessante a descrição e discussão da perceção global dos alunos. 

Em suma, toda esta síntese de informação tem como intuito o 

crescimento intelectual, conseguindo com este “instrumento” a interiorização de 

novos conceitos e a exploração aprofundada de outros, tendo sido, por isso, 

encarado como um desafio. 
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A Profissão Docente 

 

Ao falar-se, hoje, de ensinar, educar, logo se levantam as vozes do medo, 

do desânimo e da frustração. Ensinar e educar apenas com racionalidade, isto 

é, debitando fórmulas, teorias, regras, cumprindo programas, é simplesmente 

prestar um serviço a quem quer aprender, porque quem não quer, não entra e 

nem faz parte deste conceito de educar. 

A profissão docente não é entendida, por mim, deste modo pois tem de 

ser algo mais para além deste modelo criado para exercer a função de ensinar 

e educar. Em qualquer profissão, é o profissional que a valoriza, com a sua 

competência para a exercer. Sendo a profissão docente uma das mais nobres 

profissões, esta tem de ser encarada como se de uma missão se tratasse, uma 

vocação que tem de ser exercida com paixão, para que a mensagem seja 

transmitida com objetivos bem definidos. Porém, como defende Teodoro 

(2006), os professores não se podem limitar a expor pensamentos já pré 

elaborados. 

Logo, o Professor, que gosta de ensinar, faz com que a mensagem seja 

entendida pelo recetor, ou seja, que é bom aprender e porquê. Assim, só com 

uma grande afetividade se consegue atingir essa meta, ultrapassando os mais 

diversos obstáculos, encarando-os como se fizessem parte do seu trabalho. 

Citando o poeta Fernando Pessoa “pedras no caminho? Guardo-as todas; um 

dia vou construir um castelo”. 

Hoje, deparamo-nos com um desolador “baixar de braços” porque não se 

valoriza o professor. Entendo o desabafo do autor, Fernando Savater (2006), 

no texto “O Valor de Educar” com a preocupação quanto à ideia de que o 

professor deveria ser valorizado, porque tem a nobre função de formar o 

indivíduo para o futuro. 

Quando uma criança encontra um professor que exerce a profissão com 

paixão, sentido de missão e afetividade, este deixa marca, agradável com 

certeza, que se vai refletir na vida dessa criança. As bases dessa vida são 

compostas de saber mas também de afetos. 
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Posto isto, o papel do professor é muito relevante na transmissão de 

conhecimentos e instruções aos seus alunos. No entanto, deverá incutir uma 

capacidade autónoma, nos seus discentes, ao nível da participação nas aulas, 

bem como na procura de soluções para situações menos positivas que possam 

decorrer (Mota, 2004). 

Em suma, a cada professor é atribuído a dádiva de fazer com que novos 

pensamentos, novas ideias e novos sonhos sejam construídos todos os dias 

(Bento, 2008). Do mesmo modo, para Bento (2008, p.77) os professores 

“constroem edifícios que perdurarão para sempre, porque a sua construção usa 

cimento da entrega, da verdade e do amor.” 
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A Relação Professor-Aluno no processo ensino-aprendizagem 

 

A escola é, sem dúvida, o primeiro meio onde as crianças e jovens tomam 

consciência da sua personalidade ao entrarem em contacto com outros da 

mesma faixa etária, onde são sujeitos a comparações e até julgados pela sua 

forma de ser. No entanto, é importante ressalvar que para além das atitudes 

assumidas por estes, os comportamentos/opiniões do professor são fulcrais no 

desenvolvimento das crianças e jovens, nomeadamente na sua motivação e, 

consequentemente, no seu sucesso ou insucesso escolar (Lurçat, 1978). 

Assim, segundo o mesmo autor (Lurçat, 1978), verifica-se que o professor 

possui um papel crucial no desempenho dos alunos, que na maioria das vezes 

adota uma relação de poder que se expressa, basicamente, na atribuição de 

classificações/notas e juízos de valor. Por outro lado e não menos importante, 

para os alunos os comportamentos que o professor manifesta em relação a 

eles, nomeadamente as reflexões que desenvolve, as atitudes mais 

impacientes ou até mesmo de exacerbação e o esquecimento, “valem tanto 

como outros mas que não são respeitados” (Lurçat, 1978 p.15-16). 

Neste sentido, aceita-se quando afirmamos que o professor é responsável 

pela criação de um ótimo ambiente escolar, acolhendo uma conceção, um 

planeamento, uma realização e uma avaliação de uma forma dinâmica e 

criativa, cativando, assim, os seus alunos para o processo ensino-

aprendizagem. No entanto, não devemos descurar que está em causa a 

adaptação de um sujeito (aluno) “ao estilo de trabalho do professor e à sua 

personalidade” (Lurçat, 1978 p.16). 

Posto isto, é evidente a relevância da personalidade de cada professor e 

o modo como planeia e conduz o seu processo, divulgando-se como fatores 

primordiais na motivação dos alunos para a realização das suas aulas (Leal, 

1999). 

Em jeito de remate às ideias anteriores, é imprescindível referir o quanto 

se deve valorizar uma relação positiva entre professor-alunos, visto que está 

ligado a uma possível maior qualidade e resultados do ensino (Bento, 2003). 

Este cenário, em contexto escolar, é cada vez mais significativo, sobretudo, 
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nas aulas de Educação Física, visto que um dos objetivos primordiais é o 

desenvolvimento dos conceitos psicossociais, que por sua vez exigem, ou 

deveriam exigir, a relação entre os protagonistas (Professor-aluno). 

Em suma, a Educação Física, na minha ótica, juntamente com a 

indiscutível relevância em torno da relação professor-aluno, é entendida como 

sendo essencial na formação, no desenvolvimento e no sucesso dos jovens, 

enquanto alunos e enquanto cidadãos. 
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A Motivação dos alunos para as aulas de Educação Física 

 

O contexto Escola para muitos dos alunos é encarado como a vivência 

dos múltiplos desafios que este meio pode proporcionar. Assim sendo, esse 

mesmo envolvimento torna-se preponderante na vida das várias crianças, 

adolescentes e jovens que o frequentam, pois é onde passam a maior parte do 

seu tempo, influenciando o seu desenvolvimento enquanto pessoas. Como é 

sabido, a motivação escolar tem sofrido um decréscimo gradual tendo como 

consequência a nítida dificuldade dos alunos na concretização das atividades 

que a escola propõe, ao longo de cada ano letivo (Santos, 2004). 

Posto isto, para complementar o ponto anterior, é necessário ir ao 

encontro do conceito de motivação, de forma a compreender os 

comportamentos adotados pelos alunos, nas nossas aulas. 

Fonseca (1993) afirma que a motivação é o resultado obtido da 

conjugação entre causas internas (personalidade) e externas (contexto onde o 

indivíduo se insere) sentenciando um determinado procedimento. 

Segundo alguns autores (Marzinek & Neto, 2007), a motivação é 

percebida através de dois parâmetros: a motivação intrínseca e a motivação 

extrínseca. A primeira abrange causas internas como, por exemplo, a força de 

vontade e o prazer em participar nas aulas de Educação Física. Quanto à 

motivação extrínseca, esta compreende fatores de ordem externa que guiam 

os alunos à prática, ou não, das aulas, como é o exemplo da influência que os 

pais, os colegas e o professor podem exercer nas atitudes do protagonista. 

Posto isto, para Chicatti (2000, cit. por Masseru, 2010), a motivação é 

estimulada na maior parte das vezes por fatores externos, mesmo sabendo da 

influência que a relação pessoa-meio tem nas ações humanas, ou seja, que 

cada sujeito tem a capacidade de se motivar por si só. 

Assim, a motivação, também, poderá ser entendida como a perseverança 

conferida por um indivíduo numa atividade que realiza (Dehnel, 2010). 

Deste modo, no que respeita à motivação em contexto escolar, esta está 

intimamente ligada com o desempenho e qualidade da aprendizagem por parte 

do aluno, isto é, só alguém motivado poderá executar as atividades propostas 
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pelo professor, envolvendo-se, assim, no processo de ensino-aprendizagem 

(Masseru, 2010). Com isto, conclui-se que será indispensável a motivação, na 

escola, para que surja aprendizagem com qualidade. 

Segundo Magill (2000), a motivação é crucial na realização de tarefas por 

parte dos alunos, quer ao nível da compreensão quer ao nível do envolvimento 

em torno da mesma. Por conseguinte, os protagonistas (Alunos) divulgam uma 

maior taxa de interesse/proveito nas tarefas realizadas, com o intuito de obter o 

êxito que tanto desejam, durante a execução das mesmas (Pintrich & Schunk, 

1996). 

Neste sentido, é relevante invocar o papel do professor como promotor de 

um ambiente favorável ao desenvolvimento motivacional dos alunos, na sala de 

aula. Daí, a importância qualitativa da relação professor – aluno como foco 

primordial da alegria ou desilusão dos educandos, nas aulas de educação 

física (Guimarães & Boruchovitch, 2004). 

Desta forma, a problemática da motivação não se deve expor, somente, 

no aluno, mas também nos restantes membros educativos como é o caso do 

professor que é responsável pelo processo ensino-aprendizagem, ou seja, o 

modo como transmite o seu conhecimento e afeto pode desencadear uma 

motivação no aluno, concebendo que este estabeleça objetivos concretos e 

positivos para a sua vida futura (Chicatti, 2000 cit. por Masseru, 2010). 

Em suma, o professor presta um auxílio cada vez mais benéfico, aos 

estudantes, comparado com os apoios familiares e dos próprios colegas, no 

que respeita à sua integração e interação com o meio escolar e suas 

atividades. Assim, e seguindo a opinião de alguns autores (Guimarães & 

Boruchovitch, 2004), a relação professor-aluno deve ser alvo de uma análise 

detalhada, de modo a compreender melhor a influência que exerce na 

motivação, ou a falta dela, dos alunos para a realização das aulas de Educação 

Física. 
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Objetivos do Estudo 

 

Objetivo Geral 

 

Pretende-se neste estudo identificar a influência da relação 

professor/aluno na motivação, dos alunos do 9º ano, para a prática das aulas 

de Educação Física. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Verificar se existem diferenças entre os alunos de diferentes géneros, do 

9º ano, relativamente à relevância do papel do docente na motivação para a 

prática das aulas de Educação Física. 

- Verificar se existem diferenças, na motivação extrínseca, entre os alunos 

de diferentes géneros, do 9º ano. 
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Metodologia 

 

No presente estudo procura-se investigar e abordar determinados 

conceitos, nomeadamente: a Relação Professor-Aluno conetada à 

motivação para a prática das aulas de Educação Física. 

Trata-se de uma aproximação ao método Investigação-Ação, onde o 

objetivo recai na procura de respostas às nossas dúvidas ou dificuldades 

sentidas durante a prática. 

Nesse sentido, entende-se como um meio para a resolução das 

problemáticas surgidas da prática, tendo a necessidade de alterar, agir, adaptar 

e aperfeiçoar a nossa ação, enquanto estudantes-estagiários. 

Para o tratamento e análise de dados foi utilizado o programa SPSS 20.0, 

tendo sido criada uma base de dados composta por 15 variáveis, a saber: 

idade (quantitativa), género (qualitativa nominal), turma (qualitativa nominal), 

P1 a P4 (qualitativa ordinal) – relativas aos quatro itens da questão 1, G1 a G4 

(qualitativa ordinal) – relativas aos quatro itens da questão 2 e NG1 a NG4 

(qualitativa ordinal) – relativas aos quatro itens da questão 3. O estudo centrou-

se nas 12 variáveis qualitativas ordinais, recorrendo ao quadro de frequências, 

onde se analisaram a moda, as frequências simples e acumuladas. Em 

complementaridade, foram analisados os gráficos circulares associados às 12 

variáveis qualitativas ordinais (ver anexos V a VII). 

 

Caraterização da Amostra  

O estudo teve como participantes os alunos do 9º ano da Escola 

Secundária de Oliveira do Douro, com idades compreendidas entre os 13 e 15 

anos. 

A amostra é constituída por um total de 92 inquiridos, dos quais 43 são do 

género masculino e 47 do género feminino, englobando as quatro turmas do 9º 

ano. Em particular, a turma do 9ºA com 21 indivíduos, 9ºB com 23 indivíduos, 

9ºC com 24 indivíduos e 9ºD com 23 indivíduos. Note-se porém, que foram 

verificados dois casos de omissão do género e um caso de omissão de turma, 

bem como, a ocorrência de algumas não respostas. Dada a sua reduzida 
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percentagem e não sendo percetível qualquer tipo de comportamento 

tendencial, optou-se pela inclusão das mesmas na amostra.  

 

Instrumento 

Para este estudo foi utilizado como instrumento de medida um 

questionário (Anexo I), que foi respondido pelos alunos do 9º ano da Escola de 

Oliveira do Douro.  

Este instrumento de recolha de dados foi adaptado de Kobal (1996), 

tratando-se de um questionário referente à identificação de motivos extrínsecos 

em aulas de Educação Física, constituído por 3 questões (Categorias) com 12 

afirmações (Subcategorias) no total.  

Em particular, a primeira categoria do questionário “Participo nas aulas de 

EF porque” pretende identificar a relevância do papel do professor na 

participação do aluno na aula. Para pormenorizar o objetivo anterior, foram 

criadas as seguintes subcategorias: 

- “O professor estabelece uma relação positiva com a turma.”; 

- “As aulas são motivantes.”; 

- “O professor ajuda-me a ultrapassar a dificuldades em Educação 

Física.”; 

- “O meu rendimento é superior com a ajuda do professor de Educação 

Física.”.  

Relativamente à segunda categoria, “Eu gosto das aulas de EF quando”, 

esta surge com o intuito de reconhecer a influência da relação estabelecida 

entre professor e aluno no gosto pelas aulas de EF, ou seja, o aluno manifesta 

a sua motivação pela aulas em função da relação estabelecida com o 

professor. Neste sentido, foram criadas as seguintes subcategorias: 

- “O professor me dá conselhos para ser melhor.”; 

- “O professor tem em consideração a minha opinião acerca da 

aula/exercício.”; 

- “O professor valoriza o meu desempenho.”; 

- “O professor e os meus colegas reconhecem a minha prestação.”.  
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Por último, a terceira categoria revela-se como uma questão “controlo”, na 

medida em que averigua, no sentido negativo, a ligação entre os temas da 

relação professor-aluno e da motivação para as aulas de EF. Para tal foram 

estabelecidas as seguintes subcategorias: 

- “O professor desvaloriza a minha opinião.”; 

- “Não simpatizo com o professor.”; 

- “O professor compara o meu rendimento com os outros.”; 

- “As minhas atitudes não são suficientemente boas para o professor.”. 

Para cada afirmação, o aluno respondeu através de uma escala LIKERT 

de alternativas (1=Discordo totalmente, 2=Discordo, 3=É indiferente, 

4=Concordo, 5=Concordo totalmente). 

 

Procedimento 

Os questionários foram entregues aos alunos, precedidos de um breve 

esclarecimento e apresentação do propósito do estudo. A minha presença foi 

necessária para a possível ocorrência de dúvidas relativas ao questionário. Os 

mesmos foram preenchidos em regime de anonimato e com o consentimento 

dos professores responsáveis pela turma.  
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Análise e Discussão dos Resultados 

 

Com o objetivo de identificar a influência da relação professor/aluno na 

motivação, dos alunos do 9º ano, para a prática das aulas de Educação Física, 

procedeu-se à constituição da amostra a utilizar, à identificação do valor mais 

frequente em cada subcategoria e, por último, à análise e discussão dos 

resultados obtidos, cuja exposição se encontra de seguida.  

 

A partir das respostas mais frequentes (moda) das variáveis em estudo foi 

construído o Quadro 1, tendo em consideração o género e a totalidade dos 

alunos. Para um maior detalhe sugere-se a consulta das tabelas de frequência 

e dos respetivos gráficos circulares (Anexos II a VII). 

 

Quadro 1 – Resultados do Inquérito (respostas mais frequentes) 

 
RESPOSTAS MAIS FREQUENTES 

Feminino Masculino TOTAL 

Questão 1 Participo nas aulas de EF porque 

O professor estabelece uma relação positiva 
com a turma. 

4 (48,9%) 5 (62,8%) 5 (53,3%) 

As aulas são motivantes. 4 (61,7%) 5 (51,2%) 4 (54,3%) 

O professor ajuda-me a ultrapassar a 
dificuldades em Educação Física. 

4 (42,6%) 5 (62,8%) 5 (50%) 

O meu rendimento é superior com a ajuda 
do professor de Educação Física. 

4 (40,4%) 5 (67,4%) 5 (48,9%) 

Questão 2 Eu gosto das aulas de EF quando: 

O professor me dá conselhos para ser 
melhor. 

4 e 5 (40,4%) 5 (67,4%) 5 (53,3%) 

O professor tem em consideração a minha 
opinião acerca da aula/exercício. 

4 (46,8%) 5 (48,8%) 4 (43,5%) 

O professor valoriza o meu desempenho. 4 (48,9%) 5 (67,4%) 5 (53,3%) 

O professor e os meus colegas reconhecem 
a minha prestação. 

4 (61,7%) 5 (53,5%) 4 (51,1%) 

Questão 3 Não gosto das aulas de EF quando: 

O professor desvaloriza a minha opinião. 4 (38,3%) 1 (41,9%) 1 (37%) 

Não simpatizo com o professor. 1 (53,2%) 1 (53,5%) 1 (53,3%) 

O professor compara o meu rendimento com 
os outros. 

1 (34%) 1 (37,2%) 1 (35,9%) 

As minhas atitudes não são suficientemente 
boas para o professor. 

1 (44,7%) 1 (39,5%) 1 (42,4%) 
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Totalidade dos Alunos 

 

De um modo geral e atendendo ao total de alunos, por observação da 

tabela, verifica-se que as respostas mais frequentes corroboram o espectável 

no que se refere à influência da relação professor/aluno na motivação para a 

prática das aulas de Educação Física.  

 

 “Participo nas aulas de EF porque” 

 

Em particular, atendendo ao total da amostra, verifica-se que 

relativamente à primeira categoria “Participo nas aulas de EF porque”, a 

maioria dos alunos concorda totalmente com as subcategorias apresentadas, à 

exceção da subcategoria “as aulas são motivantes” à qual cerca de 54,3% 

respondeu “Concordo”. Estes resultados indiciam que a participação nas aulas 

de EF está fortemente ligada à relação que professor estabelece com os seus 

alunos, bem como às atitudes e papel que este desempenha ao longo das suas 

aulas. Esta fundamentação centra-se na opinião de que uma relação positiva 

entre professor e aluno é primordial para alcançar a qualidade e, 

consequentemente, o êxito do ensino (Bento, 2003). 

 

 “Eu gosto das aulas de EF quando” 

 

No âmbito da segunda categoria observa-se que 53,3% dos alunos 

concorda totalmente com as subcategorias “Eu gosto das aulas de EF quando: 

o professor me dá conselhos para ser melhor” e “o professor valoriza o meu 

desempenho”. Estes resultados indicam que os alunos valorizam o 

reconhecimento do professor em relação ao seu desempenho nas tarefas 

propostas nas aulas, sinalizando este comportamento como fator motivacional 

para a prática da EF. Em relação às subcategorias “Eu gosto das aulas de EF 

quando: o professor tem em consideração a minha opinião acerca da 

aula/exercício” e “o professor e os meus colegas reconhecem a minha 

prestação” os alunos respondem “Concordo”, 43,5% e 51,1% respetivamente. 
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Estes resultados reforçam, uma vez mais, a necessidade que o aluno tem 

de se sentir valorizado, quer pelo docente quer pelos seus pares. 

 

 “Não gosto das aulas de EF quando” 

 

No que se refere à terceira categoria, a resposta mais frequente nas 

quatro subcategorias foi “Discordo totalmente”. Porém, o resultado obtido não 

corresponde às expectativas iniciais. Esperar-se-ia que no âmbito das 

subcategorias apresentadas, os alunos respondessem de forma concordante 

com os resultados anteriores. Supõe-se que esta discordância advém da 

dificuldade em interpretar uma interrogativa negativa orientadora de resposta 

afirmativa. 

 

Segundo o Género 

 

Da análise dos resultados e atendendo ao género, por observação da 

tabela, verifica-se que existem diferenças entre os alunos, masculinos e 

femininos, relativamente à relevância do papel do docente na motivação para a 

prática das aulas de Educação Física. Os resultados mostram que os rapazes 

manifestam uma opinião mais convicta em relação às raparigas. Do mesmo 

modo, no que respeita à motivação extrínseca dos alunos para a realização e 

gosto pelas aulas de Educação Física, verifica-se a mesma tendência. 

 

 “Participo nas aulas de EF porque” 

 

Particularmente, atendendo ao género e em relação à participação nas 

aulas de EF, observa-se que os alunos do género feminino respondem 

“Concordo” em todas as subcategorias, ao contrário dos alunos do género 

masculino, que respondem “Concordo totalmente” em todas subcategorias 

apresentadas. Os resultados sugerem que os rapazes demonstram maior 

firmeza, em relação às raparigas, no que se refere à motivação extrínseca para 

a participação nas aulas de EF. Poderá estar, aqui, implícito um 
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relacionamento mais positivo com o professor, por parte dos rapazes, bem 

como a relevância que estes atribuem às atitudes e papel desempenhados pelo 

docente da disciplina. 

 

 “Eu gosto das aulas de EF quando” 

 

No que concerne à segunda categoria, o gosto pelas aulas de Educação 

física tendo como referência o papel do professor na influência da resposta, 

observa-se que a maioria dos inquiridos concorda ou concorda totalmente com 

a relevância da atuação do Professor.  

De modo particular, pode-se verificar que, no género feminino, nas três 

primeiras subcategorias, “o professor me dá conselhos para ser melhor” 

(40,4%), “o professor valoriza o meu desempenho” (46,8%) e “o professor tem 

em consideração a minha opinião acerca da aula/exercício” (48,9%), os 

resultados não expressam uma percentagem maioritária. Observa-se, ainda, 

que na primeira subcategoria existem duas respostas predominantes, o que de 

certa forma realça a dispersão de opiniões acerca do tema do gosto pela 

disciplina de EF.  

Por outro lado, os rapazes apresentam valores mais expressivos, 

nomeadamente nas subcategorias “o professor me dá conselhos para ser 

melhor” (67,4%), “o professor tem em consideração a minha opinião acerca da 

aula/exercício” (67,4%) e “o professor e os meus colegas reconhecem a minha 

prestação” (53,5%).  

Os resultados indicam que os rapazes mostram uma maior motivação 

extrínseca, em relação às raparigas, o que de certa forma expressa a 

valorização que estes atribuem ao apreço e reconhecimento do professor e 

colegas, nas tarefas por si realizadas. 
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 “Não gosto das aulas de EF quando” 

 

A principal ressalva, na terceira categoria, recai na discordância de 

distribuição de frequências, relativamente ao que seria expectável. A diferença 

entre géneros é observada, apenas, na primeira subcategoria “o professor 

desvaloriza a minha opinião”. Concretamente, no género feminino a resposta 

mais frequente é “Concordo” (38,3%) e no género masculino é “Discordo 

Totalmente” (41,9%). No entanto, apesar desta diferença, os resultados do 

género feminino vão ao encontro do propósito em causa, isto é verificar e 

enaltecer a relevância da relação professor-aluno como fator motivacional para 

a prática das aulas de Educação Física.  

Dentro do mesmo ponto, realça-se que as respostas mais frequentes às 

subcategorias seguintes demonstram uma concordância entre géneros, que 

não foi visível nas categorias anteriores. Contudo, como se referiu 

anteriormente, pensa-se que o facto de ter como resposta mais frequente 

“Discordo Totalmente” provém de uma possível má interpretação à questão e 

respetivas afirmações.  

 

Embora em algumas situações as respostas evidenciem alguma 

discordância, é visível que a sua maioria fortalece os propósitos do 

estudo. Contudo, estas discrepâncias também são visíveis em estudos 

realizados por Maia (2003) e Alves (2003), onde os rapazes demonstram 

estar mais motivados do que as raparigas, aplicando-se mais às 

atividades desportivas. Segundo os mesmos autores, a explicação para 

este facto poderá estar na natureza das diferenças entre géneros. 

Em suma, tendo em consideração a totalidade dos inquiridos, 

observa-se que a distribuição de frequência de respostas está em 

concordância com o que era pretendido verificar neste estudo. 
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Conclusão 

 

Em primeira instância, antes de referenciar as grandes conclusões 

retiradas deste estudo, devo destacar o contributo deste projeto de 

investigação para a minha prática pedagógica, ao longo do estágio profissional, 

nomeadamente na proximidade com a minha turma e restante comunidade 

educativa, bem como na dedicação, no trabalho e na capacidade reflexiva, 

enquanto futuro docente de Educação Física. 

Assim, após o término deste estudo, o destaque encontra-se, 

essencialmente, em três conclusões que, de certo modo, servirão como ponto 

de referência na minha longa caminha no mundo da educação: 

a) Na totalidade dos alunos, estes evidenciaram uma elevada percentagem 

de motivação em torno da Educação Física, realçando a relação 

professor-aluno como sendo fulcral para a garantia do sucesso dos 

mesmos na participação e gosto pela disciplina; 

b) Embora os rapazes apresentem valores, consideravelmente, melhores 

em relação às raparigas, no que concerne à motivação extrínseca, 

ambos os géneros expressam uma grande afinidade com a disciplina, 

tendo em conta a relação com o professor e o papel desempenhado por 

este; 

c) Os valores analisados e discutidos esclarecem a importância atribuída 

pelos alunos, tanto do género feminino como masculino, à relação que 

estes estabelecem com o seu professor. Posto isto, torna-se necessário, 

por parte de cada docente, criar relações positivas com os alunos, 

fundamentadas no respeito e confiança recíproca. Deste modo, penso 

que poderemos reforçar e enaltecer, ainda mais, os benefícios da 

disciplina de Educação Física. 

 

Em complementaridade, outro ponto de merecido destaque são os únicos 

momentos onde alguns dos alunos podem realizar e vivenciar o desporto, ou 

seja, durante os 135 ou 180 minutos da aula de Educação Física. Com isto, é 

fulcral que os professores proporcionem diversas situações de aprendizagem 
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que visem o sucesso do aluno, garantindo a motivação para a prática das aulas 

de Educação Física. Como defendem Coakley & White (1992), através da 

variabilidade do plano de estudos, os níveis de motivação dos alunos podem 

ser, substancialmente, melhorados. 

Em suma, não devemos percecionar a Educação Física como um aditivo 

de conhecimento, onde o professor se limita a transmitir as ideias, 

comportamentos e tarefas a realizar. Mas sim, um docente capaz de auxiliar, 

estimular e motivar os seus alunos para a prática desportiva, impulsionando as 

aulas de Educação Física através de uma via competente e criação de 

relações positivas com os praticantes. Esta forma de atuar permitirá não só 

ajudar os alunos na configuração de bases consistentes ao nível motor, 

cognitivo e psicológico, mas também contribuirá para a motivação dos 

discentes na disciplina de Educação Física. 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vivência experienciada, neste ano letivo, no estágio profissional foi e 

será um marco na minha vida, especialmente pela participação que tive na 

aprendizagem e educação dos meus alunos, pela possibilidade de aprender a 

exercer a profissão docente mesmo que sendo de uma forma muito peculiar e, 

sobretudo, pelo atear de uma paixão oculta dentro de mim, a paixão pelo 

ensino, a paixão pela escola. 

A caminhada, deste aprendiz da docência, caraterizou-se pelo confronto 

de vários momentos especiais e dissabores, fruto da partilha, do nervosismo, 

da curiosidade, do gosto e da paixão. Todas as situações testemunhadas 

foram um motivo de diálogo com os colegas, um motivo para pensar, um 

motivo para refletir. Desta forma, considero todos os momentos como 

fundamentais na minha aprendizagem e formação, ao longo do ano. O 

progresso foi notório, no que respeita à minha forma de atuar e de estar 

perante a comunidade educativa. A aquisição do saber e da competência 

através do contacto com a experiência, dos professores cooperante e 

orientador, bem como dos professores pertencentes ao grupo de educação 

física, foi um dos pontos referenciais do meu processo de desenvolvimento, 

enquanto futuro profissional. Com eles e com toda a pesquisa realizada 

inerente às questões da prática pedagógica, pude evoluir quer no 

conhecimento das diferentes modalidades e modos de atuação perante as 

minhas dificuldades, quer na capacidade de refletir e expor tudo o que 

idealizava e observava no decorrer da prática. 

Posto isto, perante a necessidade fulcral de refletir, denotei que a reflexão 

tornou-se, ao longo do processo, uma hábito fundamental para a melhoria 

constante da forma de estar e dirigir a prática pedagógica. As conclusões 

retiradas dos diversos pensamentos provocados pelo vício de refletir, 

permitiram solucionar muitos dos problemas encontrados durante o meu longo 

e árduo caminho de aprendiz. A busca incessante de novas estratégias e 

formas de corrigir as dificuldades mais pontuais foram o produto do hábito 

adquirido e saudável de refletir, em prol da minha aprendizagem e dos meus 
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alunos. Com isto, a ideia acerca da profissão docente alterou-se por completo, 

verificando que ser professor é muito mais que transmitir a matéria, é muito 

mais que ensinar. Ser professor é envolver-se no processo, é interagir com os 

alunos dentro e fora das aulas, é preocupar-se com o bem-estar da 

comunidade educativa, é transmitir a tudo e a todos a sua paixão e 

contentamento por tudo o que envolve escola e os seus alunos. 

De forma a reforçar a ideia anterior, devo destacar a minha participação 

nas várias atividades organizadas pelo grupo de Educação Física, onde, mais 

uma vez, pude verificar o quanto é enriquecedor o contacto com os alunos fora 

do contexto aula, para o desenvolvimento, formação e aprendizagem enquanto 

docente. Do mesmo modo, devo destacar a elaboração do projeto de estudo 

intitulado “A influência da relação professor-aluno na motivação para a prática 

das aulas de Educação Física”, onde a pesquisa desenvolvida permitiu 

conjugar o conhecimento adquirido e explorar os resultados obtidos, de forma a 

fortalecer as minhas competências enquanto pessoa e futuro professor de 

Educação Física. 

Tendo chegado ao final deste caminho algo turbulento, ainda consigo 

recordar o primeiro dia enquanto estudante-estagiário na Escola Secundária de 

Oliveira do Douro. O tempo passou, mas as memórias ficaram e ficarão para 

sempre guardadas no cacifo dos grandes sentimentos, o meu coração. O 

orgulho, a satisfação e a emoção de ver que cumpri com o meu dever são os 

sentimentos que preenchem esta fase da minha vida, apesar de toda a 

incerteza que o futuro possui para nós. 

Em suma, este documento teve como propósito relatar, como de um 

diário se tratasse, todo o processo de formação enquanto estudante estagiário 

ao longo desta caminhada no estágio profissional. Permitiu-me, ainda, refletir 

acerca do potenciar das capacidades desenvolvidas e adquiridas ao longo do 

processo de formação, como também suprimir as dificuldades encontradas no 

papel de aluno/professor estagiário.  

Assim, o resultado de todo este percurso, em contexto de estágio 

profissional, deverá ser tradutor do desenvolvimento do pensamento crítico, 

integrando todos os conhecimentos adquiridos até ao momento e refletindo 
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todo o trabalho pessoal; tudo isto com o fim último de aprofundar a perspetiva 

holística da conceção do processo ensino-aprendizagem e de todas as 

competências que são exigidas no âmbito do Perfil Geral de Desempenho do 

Educador e do Professor. 
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7.ANEXOS 

 

Anexo I – Inquérito aplicado aos alunos 

 

 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

2011/2012 

 

Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Idade:_____ anos 

 

Este estudo pretende avaliar a influência da relação Professor-Aluno 

na motivação para a prática das aulas de Educação Física, utilizando a 

seguinte escala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Para cada item assinale apenas com um X, numa das 

alternativas. 

 

 

 

ESCALA 

1 = Discordo totalmente 

2 = Discordo 

3 = É indiferente 

4 = Concordo 

5 = Concordo totalmente 
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Questões aplicadas aos alunos 

 

 

Inquérito adaptado de KOBAL (1996), M.C. Motivação intrínseca e extrínseca 

nas aulas de educação física. Dissertação (Mestrado em Educação Física), 

Campinas, UNICAMP, 1996.  

Categorias: PAPEL DO PROFESSOR; RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E 

MOTIVAÇÃO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 

 
Itens referentes ao Papel do professor; 

relação professor-aluno e motivação para 
as aulas de educação física 

Escala 

Questão 
1 

Participo nas aulas de Educação Física 
porque: 

 

 

o professor estabelece uma relação positiva 
com a turma. 

1 2 3 4 5 

as aulas são motivantes. 1 2 3 4 5 

o professor ajuda-me a ultrapassar a 
dificuldades em Educação Física. 

1 2 3 4 5 

o meu rendimento é superior com a ajuda 
do professor de Educação Física. 

1 2 3 4 5 

Questão 
2 

Eu gosto das aulas de Educação Física 
quando: 

 

 

o professor me dá conselhos para ser 
melhor. 

1 2 3 4 5 

o professor tem em consideração a minha 
opinião acerca da aula/exercício. 

1 2 3 4 5 

o professor valoriza o meu desempenho. 1 2 3 4 5 

o professor e os meus colegas reconhecem 
a minha prestação. 

1 2 3 4 5 

Questão 
3 

Não gosto das aulas de Educação Física 
quando: 

 

 

o professor desvaloriza a minha opinião. 1 2 3 4 5 

não simpatizo com o professor. 1 2 3 4 5 

o professor compara o meu rendimento com 
os outros. 

1 2 3 4 5 

as minhas atitudes não são suficientemente 
boas para o professor. 

1 2 3 4 5 
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Anexo II – Tabelas de Distribuição de Frequência – Total de alunos 
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Anexo III – Tabelas de Distribuição de Frequência – Género Feminino 
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Anexo IV – Tabelas de Distribuição de Frequência – Género Masculino 
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Anexo V – Gráficos Circulares relativos à questão 1 “Participo nas aulas de EF porque” 

Legenda: P1 - o professor estabelece uma relação positiva com a turma; P2 – as aulas são motivantes; P3 – o professor ajuda-me a ultrapassar as 

dificuldades em Educação Física; P4 – o meu rendimento é superior com a ajuda do professor de Educação Física. 

 

Questão 1 
Participo nas aulas de EF porque 

Feminino Masculino TOTAL 

P1 

   

P2 

   

P3 

  
 

P4 
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Anexo VI – Gráficos Circulares relativos à questão 2 “Eu gosto das aulas de EF quando” 

Legenda: G1 – o professor me dá conselhos para ser melhor; G2 – o professor tem em consideração a minha opinião acerca da aula/exercício; G3 – o 

professor valoriza o meu desempenho; G4 – o professor e os meus colegas reconhecem a minha prestação. 

  

Questão 2 
Eu gosto das aulas de EF quando: 

Feminino Masculino TOTAL 

G1 

   

G2 

   

G3 

   

G4 
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Anexo VII – Gráficos Circulares relativos à questão 3 “Não gosto das aulas de EF quando” 

Legenda: NG1 – o professor desvaloriza a minha opinião; NG2 – não simpatizo com o professor; NG3 – o professor compara o meu rendimento com os 

outros; NG4 – as minhas atitudes não são suficientemente boas para o professor.

Questão 3 
Não gosto das aulas de EF quando: 

Feminino Masculino TOTAL 

NG1 

  
 

NG2 

   

NG3 

   

NG4 

   



 

  



 

 


