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RESUMO 
 

O presente relatório tem como objetivo relatar as vivências práticas decorridas 

no Estágio Profissional, integrado no plano de estudos do 2º ano, do 2º Ciclo 

em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, realizado na 

Escola Secundária de D.Dinis (ESDD), no ano letivo de 2011-2012.  

Pretende-se que este relatório transpareça uma visão do que foi na minha 

perspetiva o Estágio Profissional, qual o caminho percorrido e, sobretudo, que 

horizontes se abriram para uma valorização introspetiva acerca do que é a 

Educação Física, como a abordar, o que significa ser aluno e qual o papel do 

professor na construção do indivíduo e da sociedade. 

Apresentei então o presente documento pessoal e singular organizado por seis 

capítulos. 

O primeiro capítulo consiste na explicação clara do objetivo do relatório, 

evidenciando a pertinência do estágio para a minha formação profissional. O 

segundo capítulo é um enquadramento biográfico, no que respeita à minha 

identificação e percurso biográfico e dá a conhecer as minhas expetativas em 

relação ao estágio. O terceiro capítulo apresenta o enquadramento da prática 

profissional, quer a nível legal, quer a nível institucional. Também é 

apresentado um enquadramento conceptual, nomeadamente, no que concerne 

à formação de Professores, ao papel do estágio profissional na formação, ao 

“ser professor” e ao “ser professor reflexivo”. Ainda no terceiro capítulo, é 

apresentado um enquadramento funcional que consiste na caracterização do 

Concelho de Santo tirso, da Escola Secundária de D.Dinis e da turma 10ºD. No 

quarto capítulo é desenvolvida a prática profissional nas quatro áreas de 

desempenho. E, por último, o quinto capítulo corresponde às conclusões e 

perspetivas para o futuro. 

Em suma, o presente documento tem como finalidade relacionar elementos 

descritivos e reflexivos dos processos inerentes à realização do Estágio 

Profissional.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Formação Inicial; Ensino; Professor Reflexivo; 

Educação Física 



XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

ABSTRACT 
 

This report aims to present practical experiences elapsed in Professional 

Practice, integrated into the curriculum of the 2nd year, 2nd Cycle in the 

Teaching of Physical Education in Basic and Secondary Education, held in the 

Secondary School D.Dinis (SSDD) in academic year 2011-2012. 

It is intended that this report will show through a vision of what was in my 

perspective the Professional Practice, which the path and, above all, that 

horizons were opened to an recovery introspective about what is physical 

education, as the address, which means being a student and what the teacher's 

role in building the individual and society. 

Then I present this document personal and singular organized by six chapters. 

The first chapter is the clear explanation of the purpose of the report, 

highlighting the relevance of the stage for my training. The second chapter is a 

biographical framework, with regard to my identity and biographical journey and 

makes known my expectations with respect to stage, being relevant to know 

what to expect from the stage. The third chapter presents the framework for 

professional practice, whether at law or at the institutional level. It also presents 

a conceptual framework, in particular, regarding the training of teachers, the 

role of EP in training, "being a teacher" and "being a reflective teacher". Also in 

the third chapter, we present a framework that consists of the functional 

characterization of the Municipality of Santo thyrsus, Dinis Secondary School 

10th class and D. In the fourth chapter is developed professional practice in the 

four areas of performance. And finally, the fifth chapter corresponds to the 

conclusions and perspectives for the future. In summary, this paper aims to 

relate elements of descriptive and reflective processes inherent in the 

performance of the Placement. 

 

KEYWORDS: PRE-SERVICE; INICIAL TRAINING; TEACHING; REFLECTIVE 

PRACTITIONER; PE 
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“ Sei de onde venho, mas não sei para onde vou, embora saiba para onde 

quero ir.” 

(Bento, 2010, p. 21) 

 

Este documento - Relatório de Estágio Profissional – foi realizada no 

âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional, integrada no segundo 

ano, do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Este documento surge na sequência da formação de professores de 

Educação Física, procurando descrever e refletir acerca das atividades 

desenvolvidas e aprendizagens realizadas ao longo do ano letivo, enquanto 

estudante estagiária. Estas atividades foram desenvolvidas na Escola 

Secundária de D. Dinis-Santo Tirso, e tiveram por base todo um conhecimento 

teórico adquirido durante a licenciatura em Desporto e Lazer e durante o 

primeiro ano deste mestrado.  

“O estágio de ensino no meio escolar é o verdadeiro momento de 

convergência, por vezes de confrontação, entre a formação teórica e o mundo 

real do ensino” (Maurice Piéron, 1996, p. 16). Com efeito, o estágio profissional 

é caracterizado por ser um momento específico, onde o professor estagiário 

coloca em prática todo o conhecimento adquirido, através de uma intervenção 

pedagógica supervisionada. Este caracteriza-se ainda por ser o primeiro 

contacto do professor estagiário com a situação real de docência, onde aplica 

processos e reflete acerca destes, ocupando a posição de agente de ensino 

para os alunos, mas ao mesmo tempo ocupando também a posição de aluno 

perante as aprendizagens que realiza na área da docência. Os estudantes em 

situação de estágio curricular supervisionado encontram-se numa situação 

diferenciada e muito particularizada. Por um lado, ainda são estudantes 

universitários, por outro lado, são professores, tendo responsabilidade pelo 

ensino em escola pública… (Pereira, 2008).  

Este relatório tem como principal objetivo relatar todo um processo de 

intervenção pedagógica realizada durante um ano letivo, procurando também 

realizar um balanço de todo o processo de ensino-aprendizagem.  
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 A estrutura deste relatório é constituída por três partes distintas. Na 

primeira parte são descritos os processos e na segunda parte é realizada uma 

reflexão acerca dos mesmos. 

 A primeira parte contempla um enquadramento biográfico, como forma 

de contextualizar a minha vivência pessoal e as minhas expetativas 

relativamente ao EP. Neste sentido, torna-se fundamental uma reflexão acerca 

das minhas expetativas e impacto com o contexto de estágio que poderão ter 

influência na minha formação tendo em conta o meu percurso académico, 

cultural, social e desportivo. 

 A segunda parte contempla um enquadramento da prática profissional, 

marcadamente teórico, nomeadamente, aspetos ligados ao contexto legal, 

institucional e conceptual, caracterização da escola e ao “ser professor”.  

 A última parte contempla uma análise crítica e reflexiva - realização da 

prática profissional – sobre a minha ação nas quatro áreas de desempenho em 

que se divide o estágio profissional: 

 

 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. 

 

 Na área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem -

pretende-se que os estudantes-estagiários descrevam as atividades 

desenvolvidas durante a realização do estágio profissional, evidenciando os 

aspetos mais importantes ligados à Conceção, Planeamento, Realização e 

Avaliação do processo de intervenção pedagógica. Quanto ao Planeamento, 

são definidas tarefas que o caracterizam, como Plano Anual, Unidades 

Temáticas e Planos de Aula. Por sua vez, em relação à Realização, é 

caracterizado o processo de ensino - aprendizagem através das várias 

dimensões de uma aula. Por último, relativamente à Avaliação, são 

caracterizadas e descritas as três dimensões que definem a avaliação 

pedagógica.  

 Na área 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade - os estudantes-estagiários devem ter um conhecimento do meio 

regional e local e também um conhecimento da cultura da escola em que se 
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insere. É essencial que se conheça e também se compreenda e que haja 

colaboração na atividade de ensino e treino de Desporto Escolar.  

 Por outro lado, o estudante estagiário deve compreender o papel do 

diretor de turma e a sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável pela 

área não disciplinar – Formação Cívica. 

 Por último, na área 4 – Desenvolvimento Profissional - o estudante 

estagiário deve perceber a necessidade do desenvolvimento profissional 

partindo da reflexão acerca das condições e do exercício da atividade, da 

experiência, da investigação e de outros recursos de desenvolvimento 

profissional. Investigar a sua atividade em toda a sua abrangência, de modo a 

criar hábitos de investigação, reflexão e ação. 

 Em suma, o presente documento tem como finalidade descrever todo o 

processo e refletir sobre o Estágio Profissional. De salientar, ainda, que este 

documento evidencia os aspetos mais importantes da formação inicial em 

termos práticos, do professor estagiário de Educação Física. 
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2.1Dados pessoais 

 

 Foi no dia 25 de dezembro de 1982 num feriado que vim ao mundo. 

Tenho 29 anos e fui registada com o nome de Hélia.  

 Atualmente resido em Santo Tirso e estou a terminar o mestrado em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário na Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 
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2.2 Reflexão autobiográfica 

 

 O meu percurso pessoal esteve sempre ligado ao Desporto. Essa 

ligação iniciou-se logo na minha infância, em que o jogo da Apanhada era a 

brincadeira que predominava no meu leque de brincadeiras. O gosto pela 

atividade física levou-me depois a participar na escola em provas de Atletismo. 

Posteriormente enveredei na Natação, durante 5 anos. Foi um desporto que 

me marcou muito, pela exigência individual, pela superação dos nossos 

próprios limites.  

 Toda a minha ligação ao desporto derivou de uma forte ligação da minha 

família a esta área. O meu pai é ex-atleta de Atletismo do Sporting Clube de 

Portugal e desde cedo incutiu em mim o gosto pela corrida. 

 Na escola, todas as aulas eram cumpridas com grande satisfação e 

empenho. No 9º ano, altura de fazer opções tive que optar pelo curso científico-

natural - curso no qual se iam inscrever os alunos que pretendiam frequentar o 

Curso Superior de Desporto. Infelizmente, na oferta educativa da minha escola 

não constava o curso de desporto. Sendo assim, tive como alternativa o curso 

científico - natural. De facto, não foi isto que me impediu de alcançar o meu 

sonho – ser docente de Educação Física. Terminei o Ensino Secundário com o 

objetivo de me candidatar no Ensino Superior e formar-me em Educação 

Física. No entanto, tive que abdicar do meu sonho. Decidi trabalhar, dadas as 

dificuldades económicas existentes no meu agregado familiar. 

 Vivendo num contexto familiar preenchido por desportistas e num leque 

de amigos professores de EF a vontade de realizar o meu sonho foi 

aumentando dia-a-dia. A minha conceção sobre a disciplina de EF foi sempre 

influenciada pela minha condição quando era aluna e também pelas conversas 

com amigos que são docentes da disciplina. Sempre tive conhecimento da 

pertinência da disciplina na Escola. E sempre defendi a disciplina com muita 

firmeza, tendo em conta que as aulas de EF são as únicas oportunidades que 

muitas crianças e adolescentes têm de praticar desporto. No passado 

revoltava-me com o facto de estar presente nas mentes de grande parte da 

sociedade o pensamento que a disciplina de EF não é tão importante como as 

restantes disciplinas. Atualmente não me revolto. Parto do princípio que cada 

indivíduo tem que saber argumentar as suas afirmações. Felizmente, hoje em 



12 

dia a sociedade abarca um grande número de indivíduos com formação 

académica e com conhecimento da pertinência da disciplina de Educação 

Física.  

 Aos 23 anos decidi ingressar no Ensino Superior – Escola Superior de 

Educação de Viana do Castelo, sendo o culminar de um sonho. Aqui comecei a 

perceber que o que aprendi no Ensino Secundário, nas aulas de Educação 

Física foi apenas uma pequena parte do que o mundo do Desporto tem para 

oferecer. Todas as vivências levaram-me a compreender o desporto não 

apenas como prática mas também como uma forma de educar.  

 O término da licenciatura foi fugaz, incutindo em mim uma preocupação: 

ingresso no mestrado ou introduzo-me no mercado de trabalho? A tomada de 

decisão implicou reflexão acerca do meu futuro próximo. Sendo assim, optei 

por ter contacto com o contexto real de ensino - Atividades de enriquecimento 

curricular.  

 Durante a licenciatura tive contacto com a terceira idade e depois com 

crianças do primeiro ciclo. Deste modo, acabei por contactar com escalões 

etários muito distintos, com necessidades e formas de estar muito diferentes. 

Foi o primeiro momento em que tive conhecimento da necessidade de o 

professor ser capaz de se relacionar com populações de diferentes 

características. Estas vivências ajudaram-me a encarar a vida profissional com 

outra visão enquanto professora. Perante aquela realidade, a tomada de 

decisão sobre qual o meu caminho a seguir a nível profissional foi fácil. 

 Na hora de decidir qual a instituição e qual o mestrado em que ia 

ingressar não hesitei e decidi candidatar-me no mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário na Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, uma instituição da qual só tinha boas referências.  

 Eis que chegou o ambicionado Estágio Profissional e com ele um leque 

de expetativas que foram sendo criadas ao longo do meu percurso acerca do 

ser professora numa escola concreta. Um novo desafio, uma nova etapa da 

minha vida! 
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2.3 Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

 

 No início do mês de setembro de 2011, deparei-me com um novo 

desafio, o Estágio Profissional. As expetativas iniciais assentam naquilo que 

sou, na minha pessoa que se distingue pela presença de princípios e valores 

verdadeiros. Princípios e valores que vão estar presentes neste momento 

fundamental – Estágio.  

 As expetativas baseiam-se em grandes benefícios para a minha 

formação académica, de modo a proporcionar-me os pilares para o exercício 

da minha futura profissão como docente de Educação Física. Será a 

oportunidade para dar continuidade à minha aprendizagem na realização do 

meu objetivo, o de vir a ser uma professora de valores e sucesso. 

 Por conseguinte, tenho consciência de que para atingir o meu objetivo 

(ser uma professora de valores e sucesso) tive que trabalhar arduamente, a 

começar por este ano letivo, arcando os desafios e as dificuldades como meios 

privilegiados para aprender. 

 Eu, enquanto ser racional quero ser uma pessoa que quer realizar as 

tarefas de cada uma das áreas de desempenho sem cometer erros, mas com a 

certeza de que vou cometer erros ao longo deste percurso. No entanto, tenho 

consciência que com a cooperação e orientação da Professora Cooperante e 

Orientadora, os erros que vou cometer serão fontes de aprendizagem. 

 No Estágio Profissional vou ter a oportunidade de utilizar a bagagem 

teórica específica fornecida pela FADEUP e tentar formar-me numa profissional 

competente, capaz de reoperacionalizar a teoria em relação à prática.  

 Acredito que a aprendizagem passa também pelo contacto social e 

profissional com os alunos, professores de Educação Física, colegas de 

estágio, professora cooperante e orientadora. Vi, deste modo, nestas pessoas 

oportunidades diárias de aprender. 

 As expetativas foram muitas, e muito complexas de explicar devido à 

ambiguidade na caracterização dos sentimentos. 

 No que concerne à professora cooperante, perspetivei que esta me 

ajudasse a desenvolver a nível pessoal, de conhecimentos e competências e 

me desse conhecimento do mundo do emprego, de forma a permitir que eu 
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tenha uma maior autonomia na minha vida profissional. Com a ajuda da 

professora cooperante espero aprender e a desenvolver-me para, através dela, 

influenciar a aprendizagem e o desenvolvimento dos meus alunos. Apoio-me 

nas palavras de Alarcão & Tavares (2003b, p. 53), que afirmam que o professor 

é um sujeito que ainda se encontra em desenvolvimento. Um sujeito adulto que 

tem como objetivo “desenvolver-se e aprender para poder ensinar a aprender e 

ajudar a desenvolver os alunos…”. 

 No que toca à Escola Secundária de D. Dinis, estava ansiosa por 

conhecer as instalações escolares (principalmente as desportivas), se eram 

modernas, se estavam em boas condições, se tinha muitos espaços exteriores 

desportivos, etc. Na realidade, a ESDD demonstrou ser uma escola com as 

instalações desportivas em remodelação.  

 Em relação aos docentes em particular perspetivei, numa fase inicial, ser 

vista como uma “simples” estagiária que teria que conquistar a comunidade 

educativa da ESDD. Pensei: Como será que vão olhar para mim? Como 

professora? Ou como estagiária? Será que me vão receber bem? Os 

professores serão simpáticos? Poderei construir amizades? Será que me vão 

ajudar nos momentos mais difíceis? Com o decorrer do tempo as minhas 

expetativas foram superadas, encontrando um grupo de EF excelente, com 

vontade de ajudar no que fosse necessário e muita boa disposição. De 

salientar que o que me surpreendeu mais foi a amabilidade que todos os 

professores e funcionários demonstraram desde o 1º dia, tratando-me por 

Doutora os funcionários ou colega os professores. Foi um sentimento estranho 

não nego, pois ainda me sentia aluna.  

 Face ao conhecimento que tinha dos meus colegas de estágio, parti do 

princípio que seria um desafio trabalhar com pessoas das quais não tinha 

alguma relação, nomeadamente na forma como trabalhavam. Idealizei um 

grupo de estagiários, reconhecido na comunidade educativa da ESDD 

2011/2012 como um grupo de trabalho empenhado, dedicado e trabalhador. 

 Em relação aos meus alunos, eles eram aqueles que mais me 

suscitavam curiosidade e ansiedade. Inicialmente a preocupação apoderou-se 

de mim: será que são respeitadores ou não? Será que são interessados ou 

não, motivados ou não? Apesar de no início do ano letivo estas perguntas 

terem feito parte da minha mente, desejava desenvolver uma relação aluno-



15 

professor com base na amizade, confiança e lealdade. Através destes valores 

pensei construir e desenvolver aprendizagens significativas junto deles. 

 Iniciei o estágio com uma atitude reflexiva relativamente ao trabalho 

árduo que se aproxima e com a crença que este trabalho irá recolher frutos 

como o sucesso. Como tal, vou ter que adquirir uma atitude crítico-reflexiva 

sobre o meu processo de formação, a minha prática pedagógica e a minha 

identidade profissional. 
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3.ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL1 

 

                                                           
1
 In Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: 

Faculdade de Desporto – Universidade do Porto.
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3.1 Enquadramento Legal e Institucional 

 

 O Estágio Profissional entende-se 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.  

 No que concerne à estrutura o Estágio Profissional, encontra-se 

estruturado pela interação tanto de orientações legais como institucionais. 

Sendo assim, a estrutura e funcionamento do Estágio Profissional ponderam os 

princípios decorrentes das orientações legais do Decreto-lei nº 74/2006 de 

24de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro e têm em 

consideração o Regulamento geral dos segundos Ciclos de Universidade do 

Porto, o Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento 

do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física.  

 A nível institucional o Estágio Profissional é uma unidade curricular do 

segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 

 O EP, no meu caso, decorreu na Escola Secundária de D.Dinis, num 

núcleo de estágio, constituído por quatro estagiários (eu, Daniel Rocha, Fábio 

Ferreira e Tiago Ferreira). Na procura de desempenhar a função de professora 

com dedicação, empenho e profissionalismo, cada um de nós tem que ser 

responsável pela lecionação da disciplina a uma turma durante todo o ano 

letivo. O trabalho de grupo é fundamental, onde o espírito de grupo e a 

cooperação são valias imprescindíveis a possuir e onde cada um de nós é 

interdependente na tentativa de realização de objetivos comuns. 

 Por fim, de acordo com o Regulamento da Unidade Curricular do EP, a 

orientação de toda esta prática é assegurada pela supervisão da orientadora 

da FADEUP, a Professora Doutora Ana Luísa Pereira e pela professora 

cooperante, a Professora Manuela Machado. Eu, como estudante-estagiária, 

conduzi o processo de ensino/aprendizagem de uma turma do ensino 

secundário, isto não obstante a professora da turma ser a professora 

cooperante.  
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 Neste sentido, e segundo Matos (2011), os objetivos delineados para o 

EP visam 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.  

 Em poucas palavras, eu como estudante estagiária tive que aplicar os 

conhecimentos teóricos e/ou práticos adquiridos no decorrer do 2ºciclo. É um 

complemento do ensino e da aprendizagem permitindo a ampliação de 

conhecimentos ou o acesso à aplicação dos conhecimentos, numa situação 

real de trabalho, junto de profissionais experientes. Este contato com o mundo 

da docência deu-me a oportunidade de aprender com a prática do trabalho 

quotidiano e desenvolver as competências profissionais que através da prática 

reflexiva terei a bagagem suficiente para arcar as diversas situações vividas no 

contexto escolar. 
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3.2 Enquadramento conceptual 

 

3.2.1 O papel do Estágio Profissional na formação 

 

Nos últimos anos, a investigação sobre o aprender a ensinar tem sido 

um tema pertinente ao nível da formação de professores. Pouco a pouco, tem-

se constatado um incremento na preocupação de conhecer mais e melhor a 

maneira como se desenvolve o processo de aprender a ensinar 

(Fenstermacher, 1994). 

Segundo Batista (2011), a aprendizagem deve ser um processo de 

desconstrução e construção de novos conhecimentos e competências, em que 

o formando deve ser capaz de mobilizar e produzir novos recursos e 

conhecimentos a partir dos apreendido. 

Este processo de aprendizagem através da ação instrucional inicia-se 

com o estágio profissional, quando os estudantes estagiários assumem uma 

turma real, numa escola concreta, e começam a desempenhar o papel de 

docente. 

De acordo com M. Piéron (1996), o estágio é o momento de 

confrontação com a realidade, de colocar em prática e ação todos os 

conhecimentos adquiridos durante o percurso de formação inicial e ser capaz 

de os adaptar aos alunos e ao contexto em que o processo 

ensino/aprendizagem decorre. Ou seja, “através do estágio profissional o 

professor estagiário explana os conhecimentos científicos adquiridos ao longo 

da sua formação, ajustando-os ao ritmo de aprendizagem dos seus alunos, 

promovendo a ligação da teoria à prática” (Santos, 2004, pp. 19-22). 

O estágio profissional assume, assim, um interesse particular na 

formação dos professores por ser uma etapa de convergência, de confrontação 

entre os saberes “teóricos” da formação inicial e os saberes “práticos” da 

experiência profissional e da realidade social do ensino (M. Piéron, 1996). 

Surge, desta forma, como um momento decisivo no processo de formação de 

professores e do desenvolvimento do tornar-se professor. É o concluir de uma 

condição de aluno com estatuto bem determinado e o iniciar da profissão 

(Galvão, 1996). “Ainda é aluno, mas já é professor” (Galvão, 1996, p. 72).  
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O estágio surge, assim, como uma componente fundamental do 

processo de formação do aluno estagiário, pois é a melhor forma de adaptação 

à nova realidade que irá encontrar no futuro, adquirindo uma “visão unitária, 

complexa e integral das exigências do exercício da actividade docente” 

(Santos, 2004, p. 20).  

Nesta fase de iniciação é suposto ter em conta as características e 

recursos pessoais do aluno estagiário, a qualidade das experiências de 

aprendizagem que lhe são proporcionadas, o apoio tanto de outros 

professores, como inclusive o apoio de um professor de turma (professor 

cooperante), e da orientadora e a qualidade do ambiente escolar que acolhe o 

professor iniciante (Bulllough et al., 1991; Mcnally et al., 1994; Stones, 1984). 

Após esta breve reflexão acerca do papel do estágio na formação, 

considero que o estágio é o momento mais pertinente do curso. Isto porquê? É 

o momento em que o estudante estagiário tem a oportunidade de assimilar a 

teoria e a prática, conhecer a realidade do dia-a-dia do professor(a). 

É o terreno adequado para a construção do meu conhecimento profissional, 

contribuindo para a minha formação como futura professora. Assim, apesar de 

alguma apreensão relativamente à forma como irá decorrer a minha estreia no 

ensino, este foi, um momento muito desejado.  

É a fase de passagem de aluna a professora, da universidade à escola, 

da teoria para a prática, com uma mudança nas funções, postura, estatuto e 

papéis.  

Por outro lado, considero a orientadora e professora cooperante 

elementos fundamentais para a minha socialização no contexto prático. 

Saliento ainda, que a professora cooperante e orientadora são uma ajuda 

fulcral na resolução de problemas e na tomada de decisões.  

É no estágio que me vejo numa situação difícil, temporária, dependente, 

por um lado, dos alunos que me garantem o sucesso e, por outro, da 

orientadora e professora cooperante que me acompanham e tutelam na 

entrada para o mundo da docência.  

Encaro a fase inicial da formação de professores como um momento 

formativo e não traumatizante, de modo a preparar-me para saber lidar com as 

diversas situações reais do processo educativo, tendo por base a prática 

reflexiva.  
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3.2.2 A formação de professores 

 

Um dos grandes desafios para as universidades públicas está na 

formação de professores, ou seja, na formação de professores que vão atuar 

no ensino formal, contribuindo para que os nossos jovens exerçam 

conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito à sua formação técnico-

científico-cultural. 

Neste sentido, o EP é o ponto fundamental para a formação de 

professores, pois é neste ano letivo que os futuros docentes têm que 

desenvolver as suas competências pedagógicas, didáticas e científicas. De 

acordo com Rodrigues (2007, p. 11), “ as competências do professor são cada 

vez mais complexas e diversificadas. Assim, espera-se que o professor seja 

competente num largo espetro de domínios, desde o conhecimento científico 

da matéria de ensino, à sua aplicação psicopedagógica, assim como em 

metodologias de ensino, de animação de grupos, atenção à diversidade”. 

No contexto específico da formação de professores, Alarcão (1996) 

refere que um futuro profissional tem que se sentir capaz de enfrentar as 

situações sempre novas e diferentes com que vai se vai deparar na vida real.  

 A formação de professores tem como objetivo o desenvolvimento 

profissional - processo mediante o qual o professor renova e desenvolve os 

objetivos de ensino, conhecimentos e competências essenciais ao pensamento 

profissional, à planificação e à prática. Caracterizando-se, assim, como um 

processo que envolve múltiplas etapas e que, em última análise, está sempre 

incompleto.  

 É de salientar que na formação de professores é expectável que se 

desenvolvam várias componentes, desde a moral, a ética, até ao conhecimento 

da ação. Toda a formação visa levar o professor do saber ao saber (Matos et 

al., 1991). Para a formação de professores, segundo os mesmos autores, há 

duas exigências: o formando ser o próprio sujeito da formação e a formação ter 

de ser um objeto específico de apropriação e de integração de conhecimentos. 

 Como tal, o futuro professor tem que possuir o mais alargado leque 

possível de conhecimentos científicos sobre o assunto e uma vivência prática 
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diversificada e aprofundada, de modo a facilitar e desenvolver a sua 

capacidade para os aplicar corretamente. 

 À procura do sucesso pedagógico, a FADEUP adotou o modelo reflexivo 

como modelo de formação de professores. A adoção deste modelo contribui, 

assim, para melhorar as habilidades de ensino e a competência para ensinar. 

Sendo assim, este modelo tem como objetivo incutir nos futuros professores a 

reflexão diária a partir de cada leitura e atividade proposta porque se acredita 

na formação reflexiva do docente (Nóvoa, 1992). As vantagens do modelo 

reflexivo acima referidas vão ao encontro da linha de pensamento de Siedentop 

(1998). Este autor refere que a melhor maneira de adquirir e melhorar as 

habilidades de ensino é ensinando.  

 Segundo a ideia de Arfwedson et al. (1983), considero que a formação 

de professores é o momento em que o questionamento prevalece nos jovens 

professores. Foi na prática que me questionei: estou ou não preparada para 

este trabalho? Saberei enfrentar os problemas da escola? Conheço 

suficientemente a minha disciplina? Serei capaz de promover aprendizagens? 

Será a docência a profissão certa? Permanecerei nesta profissão durante 

muitos anos?  

 É na formação de professores que o estudante estagiário tem a 

oportunidade de ter contacto com uma orientadora, uma professora 

cooperante, com colegas de estágio e alunos, tem a oportunidade de fazer uma 

auto - análise, de testar as suas ideias e capacidades como docente. Em suma, 

é na formação de professores que o jovem professor compreende a verdadeira 

definição de Educação (Arfwedson et al., 1983). 
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3.2.3 Ser Professor 

 

“Esta profissão precisa de se dizer e de se contar: 

é uma maneira de a compreender em toda a sua 

complexidade humana e científica. É que ser 

professor obriga a opções constantes, que cruzam 

a nossa maneira de ser com a nossa maneira de 

ensinar, e que desvendam na nossa maneira de 

ensinar a nossa maneira de ser”  

(Nóvoa, 1995, p. 10) 

 Mas o que é ser professor?  

 À primeira vista quando nos questionamos sobre o que é ser professor 

parece que a resposta é imediata, simples e objetiva. 

 Entre outros autores, Nóvoa (1995) discute a questão referindo que ser 

professor implica a adesão de valores, a adoção de projetos, um investimento 

nas potencialidades das crianças e dos jovens; ser professor é saber escolher 

as melhores maneiras de agir e saber refletir sobre a sua própria ação.  

 Nos últimos 50 anos, a sociedade tem estado em mudança e o professor 

depara-se com problemas novos a que muitas vezes não sabe dar resposta. 

Perante este panorama, o professor é forçado a assumir novos papéis, mais 

complexos e exigentes (Postic, 1984). 

 A complexidade e a responsabilidade do ser professor, do estar em sala 

de aula não é nada que surpreenda os que optaram por escolher a docência 

como profissão. Tal como referiu Nóvoa (1987), o papel do professor é 

extremamente complexo, repleto de ambiguidades e de contradições.  

 Também Zabalza (2004) afirma que ensinar é uma tarefa complexa, uma 

vez que exige um conhecimento consistente acerca da disciplina, da maneira 

como os alunos aprendem, do modo como são conduzidos os recursos de 

ensino, a fim de que melhor se ajustem às condições em que será realizada a 

prática docente.  

 Na linha de pensamento de Ruivo (1997), o professor não é apenas visto 

como especialista dos conteúdos da disciplina que leciona, mas também um 

técnico altamente qualificado em diversas áreas do saber, que encara novos 

problemas e procura novos caminhos. 
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 É percetível que o papel do professor é na atualidade muito diversificado 

e complexo. Portanto, o professor para além de ter que compreender o que é 

ser professor, tem que ser capaz de dar resposta a inúmeras tarefas, entre as 

quais se destacam o planear, realizar e avaliar o processo de ensino – 

aprendizagem. Tal como afirma Silva (2009), o professor só poderá responder 

às múltiplas tarefas se compreender e envolver-se no contexto global de ser 

professor.  

 É neste cenário complexo que hoje emerge a necessidade de formar 

professores como práticos reflexivos (Schön, 1992), os quais envolvidos num 

processo de construção e desconstrução de saberes vão elaborando a sua 

própria conceção de profissão e das boas práticas.  

 Na minha perspetiva, Ser Professora, nesta fase inicial da minha 

formação trata-se de uma situação especial, um tanto estranha, já que às 

segundas-feiras estou na Faculdade como aluna e o resto da semana estou na 

Escola Secundária de D. Dinis como professora. Ou seja, encontro-me numa 

dupla posição – Professora/Aluna. No entanto, a adaptação a tal situação foi 

rápida, pois a gestão desta situação foi uma das minhas prioridades. Tentei 

incutir nos meus alunos que apesar de ser professora estagiária a minha 

função perante eles é a de professora.  

 Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e onze tive que 

mudar de papel: pela primeira vez passar de aluna a professora. Deparei-me 

com uma nova realidade – Ser Professora. Assim, além de gestora da aula, tive 

que ser gestora de relações pessoais e de conflitos, uma gestora 

administrativa, uma gestora de tarefas de interação entre os vários elementos 

da comunidade educativa. Vi-me, assim, envolta numa multiplicidade de tarefas 

às quais tive que ser capaz de dar resposta. Para responder às múltiplas 

tarefas que fui solicitada, tive que compreender e envolver-me no contexto 

global do ser professora. 

 Com o decorrer do ano letivo, penso que conduzir o processo de ensino 

e aprendizagem foi a tarefa mais importante enquanto professora. Ou seja, tive 

que ser uma professora capaz de tomar decisões face ao processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Um professor tem que ser competente e, tal como afirma Graça (1997), 

um professor tem que possuir conhecimentos organizados e aprofundados 
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para dar uma instrução com qualidade superior e para quando a matéria não é 

bem dominada arranjar estratégias para superar as dificuldades.  

 Encerrando este capítulo, penso que estou preparada para desenvolver 

as competências profissionais e para responder aos desafios e exigências da 

profissão – Professor. 

 

3.2.4 O professor reflexivo 

 

“ A reflexão é um processo que ocorre antes e 

depois da acção e, em certa medida, durante a 

ação, pois os práticos têm conversas reflexivas 

com as situações que estão a praticar, 

enquadrando e resolvendo problemas in loco.” 

 

(Zeichner, 1993, p. 20) 

 

   

Atualmente, a educação requer um repensar que considere uma nova 

cultura docente, com foco na questão do “Professor Reflexivo”. Sendo assim, 

hoje em dia quando se fala de Educação não se pode deixar de falar do 

conceito de Reflexão. Como diria Garcia (1995, p. 59), “a sua popularidade é 

tão grande que se torna difícil encontrar referências escritas sobre propostas 

de formação de professores que de algum modo não incluam este conceito 

como elemento estruturador”. É neste sentido que a FADEUP aposta no 

modelo reflexivo na formação dos futuros professores, de modo a que estes 

teorizem a sua prática, enriquecendo o seu conhecimento profissional, 

capacidade de mudar e atuar de forma autónoma, tanto no contexto da sua 

atuação quanto no contexto social.  

Como afirma Batista (2008), é imprescindível que a formação inicial 

trabalhe, entre outros aspectos, a reflexão como forma de dar resposta à 

perenidade dos conhecimentos e ao grande volume de informação que existe e 

que torna impossível o seu processamento e retenção. Parece assim 

imprescindível que, para dar resposta às elevadas exigências da profissão 
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docente, a formação inicial tem de ser capaz de desenvolver estratégias, nas 

quais os formandos desenvolvam comportamentos intencionais e conscientes, 

conducente a uma atuação reflexiva. 

Desta forma, considero que a reflexão revela-se um instrumento 

imprescindível para o professor estagiário, levando a que este reflita sobre o 

contexto e a sua ação, compreendendo quais as suas capacidades e 

limitações. Após esta reflexão, o professor estagiário tem que encontrar 

estratégias para alcançar os seus objetivos: desenvolver as suas capacidades 

e corrigir os seus erros. 

 Segundo Nunes (2000b), alguns autores internacionais debruçaram – se 

sobre o conceito de reflexão, entre os quais Dewey (1933) e Shön (1987). Em 

Portugal, também foram realizadas pesquisas onde a reflexão tem um papel 

pertinente, destacando-se as autoras Alarcão (1966) e Serrazina (1999).  

 Na formação de professores, o conceito de reflexão é alimentado pelo 

pensamento reflexivo (Dewey), ensino reflexivo (Zeichner) e prática reflexiva 

(Schön) citado por (Oliveira & Serrazina). 

 O pensamento reflexivo de Dewey (1995), citado por Silva (2009), tem 

como função transformar situações problemáticas, caracterizadas pela 

incerteza e pelo conflito, em situações claras e coesas por recurso à reflexão.   

 Segundo Zeichner (1993), o conceito de professor como prático reflexivo 

reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos bons 

professores.   

 Na linha de pensamento de Shön (1992), citado por Nunes (2000a, p. 

13) o processo de reflexão-na-ação (ver figura1) – não exige palavras – “ pode 

ser desenvolvido numa série de ‘momentos’ subtilmente combinados numa 

habilidosa prática de ensino”. Assim, temos um primeiro momento, em que o 

professor deixa-se surpreender pelo que o aluno faz; no segundo momento, o 

professor reflete sobre esse facto – pensa sobre aquilo que o aluno disse ou 

fez; no terceiro momento, o professor reformula o problema suscitado pela 

situação; e por último, no quarto momento, o professor efetua uma experiência 

para testar a sua nova hipótese (ex. estabelece uma nova tarefa). 
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Figura 1 – O ciclo da reflexão-ação. Adaptado de Altrichter et al. (1993). 

  

 O ciclo da reflexão – ação (Figura 1) permite-nos compreender melhor a 

relação entre a ação e a teoria prática, bem como a sua interação com a 

reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão para a ação, a que se 

reportam vários autores. Neste contexto, podemos dizer que os professores 

reflexivos examinam continuamente as consequências esperadas e 

inesperadas da sua ação diária (Altrichter et al., 1993).  

 Parece-me pertinente colocar agora a seguinte questão: O que entendo 

por reflexividade?  

 No que concerne ao conceito de reflexividade, vou tentar redigir as 

ilações retiradas ao longo deste processo de ensino/aprendizagem. Em poucas 

palavras, considero que ser reflexiva é um processo no qual tentei 

compreender o meu modo de pensar e de agir, o modo como interpretei e 

avaliei o momento/o contexto onde decorreu a ação. É um processo no qual 

compreendi os problemas que surgiram ao longo do processo de ensino 

aprendizagem e tentei encontrar soluções para os mesmos. Deste modo, 

articulei os conhecimentos adquiridos no 1º ciclo e primeiro ano do 2 º ciclo 

com o conhecimento implícito construído no decorrer das aulas. No entanto, 

consegui perceber que refletir na ação não basta. É necessário analisar pós 

aula as ações decorridas na aula no sentido de gerar conhecimento que 

influencie as ações nas próximas aulas. 
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 Refleti (pensei) quando agi. No entanto, esta forma de reflexão não é 

devidamente apreendida/interiorizada por mim, é um pensamento 

voluntário/intuitivo. Os momentos pós-aulas foram dedicados à reflexão sobre o 

meu agir que me estimulou a modificar os meus métodos/procedimentos. 

Procurando não perder da memória as ações vividas em cada aula, tentei 

evitar perda de tempo entre cada aula e a elaboração da respetiva reflexão 

crítica que “revivendo” a aula conduziu-me (ou não) a alterações no meu agir.  

 A reflexão foi sem dúvida um instrumento que me forneceu a informação 

correta e autêntica sobre a minha ação enquanto professora. No entanto, 

considero fundamental perceber que o simples facto de se refletir por si só não 

é significativo, pois o que está verdadeiramente em causa é a natureza e a 

qualidade da reflexão. 

 Durante este ano letivo planeei a minha ação de acordo com as 

informações que recolhi e os conhecimentos que tinha, procurando agir sempre 

da forma mais adequada. Ainda assim, estando eu numa fase de formação 

inicial, tive a necessidade de repensar, interpretar e reconstruir muitas ações. 

Portanto, a formação inicial dotou-me de comportamentos intencionais e 

conscientes, conducentes a uma atuação reflexiva.  

 Tal como referi anteriormente, uma das minhas expetativas para o 

estágio era tentar fazer o meu melhor em todas as tarefas propostas no âmbito 

das quatro áreas de desempenho. Logo, a reflexão sobre a minha ação foi-me 

acompanhando ao longo deste ano letivo, fazendo de mim uma professora 

cada vez melhor, um processo gradual que ainda se encontra só no início da 

“estrada” longa que é ser professora.  

 Numa fase inicial, a tarefa refletir não foi fácil, dada exigência de todo o 

processo. Inicialmente refletia apenas sobre a ação, apercebendo-me apenas 

que algo fora do planeado estava a acontecer, mas não era capaz de agir no 

momento. Tal como referi anteriormente, após cada aula, confrontava o 

planeado com o que tinha acontecido realmente procurando encontrar as 

melhores soluções para o que se tinha sucedido. 

 Com o decorrer do tempo fui melhorando a minha capacidade de 

reflexão, sendo confrontada com mais e novas experiências, promovendo a 

minha ação como professora. Como tal, comecei também a refletir durante a 

ação e a agir em consonância com as ilações retiradas no momento. Só 
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quando esta dificuldade foi ultrapassada é que fui capaz de relembrar a ação e 

refletir no momento da reflexão na ação. Atingida esta meta, fui ficando mais 

observadora e mais sensível a outros aspetos pertinentes que ocorriam nas 

aulas, encontrando as causas e prevendo as suas consequências. Esse 

desenvolvimento da minha capacidade de reflexão está de acordo com as 

palavras de Schön (1987) quando afirma que esta pode acontecer em três 

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

a ação. 

 Posso deduzir que perante as minhas vivências enquanto estudante 

estagiária, a reflexividade é um conceito de extrema importância na profissão – 

professor. Através da reflexão o professor é ajudado a compreender o seu 

próprio pensamento e a refletir de modo crítico sobre a sua prática, e também, 

aprimora o seu modo de agir, o seu saber-fazer. Sendo assim, a reflexão é um 

processo e é através dele que o professor considera as suas próprias ações. À 

medida que o professor volta para si e examina a natureza da sua própria 

ação, ele vai construindo uma consciência crítica, gerando uma oportunidade 

ao professor de adquirir um conhecimento crítico da sua ação docente e 

proporcionando reconstruir essa ação, as suas escolhas quotidianas e até 

mesmo reconstruir-se como pessoa, como identidade. O fato de refletir sobre a 

própria ação, traz ao professor a oportunidade de confrontar-se com o seu 

modo de pensar; com as suas concepções de vida, mundo e educação; com os 

seus desafios, medos e defesas e com as suas escolhas e respetivas razões.  

 Durante este ano repleto de aprendizagens significativas tornei - me num 

ser reflexivo, considerando a reflexão como um dos pilares para a minha 

construção da minha identidade enquanto futura professora. Este relatório de 

estágio é o reflexo, que sem o desenvolvimento da capacidade de reflexão, não 

poderia ter sido realizado. 
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3.3 Enquadramento funcional 

 

3.3.1 Concelho de Santo Tirso2 

 

 O concelho de Santo Tirso é considerado um concelho de charneira 

entre o Grande Porto, o Tâmega e o Ave. Pertence ao distrito de Porto e 

encontra-se integrado na grande área metropolitana do Porto. Possui uma área 

de aproximadamente 140 Km2 e é composto por 24 freguesias.  

 No mosteiro fundado por D. Unisco Godiniz no ano de 978, na sua Vila 

de Moreira de Riba d'Ave, está a origem do atual concelho de Santo Tirso. 

 A economia de Santo Tirso resulta essencialmente da indústria. Este 

sector, agora mais diversificado e agressivo continua a ser o que emprega mais 

população ativa. Mas outros, como o turismo e os serviços vêm ganhando peso 

e poderão vir adquirir maior expressão, se explorados nas vertentes ambiental, 

cultural e de lazer, aproveitando as ótimas condições naturais e geográficas 

que o município oferece. 

 De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, a 12 de março de 

2001 residiam no concelho de Santo Tirso 72 396 indivíduos. Com tantos 

habitantes e ainda a aumentar o concelho tem uma rede escolar que responde 

às necessidades da população, contando com 5 jardins de infância, 22 escolas 

básicas/ jardim infância, 10 escolas básicas, 4 centros escolares, 4 escolas 

secundárias, 4 escolas profissionais, 9 escolas privadas e 1 entidade pública. É 

neste meio, em grande desenvolvimento que se encontra a ESDD, tentando 

acompanhar o crescimento e as modificações da população, procurando dar 

resposta às necessidades do meio.  

 Relativamente a espaços desportivos o concelho também se apresenta 

muito bem apetrechado. Entre eles encontram-se 36 pequenos campos, 17 

grandes campos, 12 pavilhões, 4 salas, 4 piscinas cobertas e 2 campos de 

Ténis. 

 Sendo assim, a população de Santo Tirso pode usufruir de atividades 

aquáticas, desportivas, recreativas e formativas. 

                                                           
2
 http://www.cm-stirso.pt/ 
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 O concelho assegura também à população a oportunidade de ficarem 

todos em forma:  

 

 Aeróbica ao fim de semana e manhãs desportivas;  

 O Programa de Atividade Física e Desportiva de Enriquecimento 

Curricular no 1º ciclo do Ensino Básico contribuindo inevitavelmente para 

a formação da criança, da mesma forma que é condição indispensável 

para a preparação desta ao nível das etapas de desenvolvimento psico-

motor, cognitivo e sócio – afetivo; 

  A população sénior do concelho tem a possibilidade de praticar 

desporto de uma forma saudável, segura e, ao mesmo tempo, promover 

o convívio entre eles;  

 O programa de atividades de exploração da natureza direcionadas para 

a população em geral, com carácter informal e de lazer e ainda a 

formação de agentes envolvidos no fenómeno desportivo, 

desenvolvendo uma série de iniciativas que visam enriquecer os 

diversos intervenientes que participam, direta ou indiretamente, no 

processo desportivo. 
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3.3.2 Escola Secundária de D. Dinis3
 

 

 Em 14 de Outubro de 2011 cumpriram-se 28 anos de vida do atual 

complexo que alberga esta prestigiada instituição de ensino público – a Escola 

Secundária de D. Dinis, Santo Tirso – herdeira dos pergaminhos do Liceu 

Municipal Agrícola, do Liceu Municipal de D. Dinis, da secção Liceal de Santo 

Tirso do Liceu Alexandre Herculano, do Liceu Nacional de Santo Tirso e da 

Escola Secundária Nº2 de Santo Tirso.  

 Na atualidade, a Escola Secundária de D. Dinis é frequentada por alunos 

do 7º ano ao 12º ano de escolaridade contando atualmente com um total 

aproximado de 903 alunos. 

 A ESDD apresenta uma oferta educativa diversificada. No ensino 

Secundário os cursos são os Científico-Humanísticos (Ciências e Tecnologias, 

Artes Visuais e Línguas e Humanidades). A oferta estende-se também em 

Cursos de Educação e Formação (Operador de Informática (tipo 2 e 3) e 

Agente de Geriatria (tipo 2)) e Cursos Profissionais (Curso Profissional de 

Técnico de Auxiliar de Saúde, Curso Profissional de Técnico de Análise 

Laboratorial, Curso Profissional de Técnico de Design, Curso Profissional de 

Técnico de Informática de Gestão, Curso Profissional de Técnico de Turismo e 

Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva). 

 A Escola Secundária de D. Dinis tem sido uma das escolas portuguesas 

que será requalificada no âmbito do programa de modernização.   

 Estando a ESDD na fase 3 do programa, os trabalhos de preparação de 

obra tiveram o seu início no dia 07 de Fevereiro de 2011. A partir desta data, a 

ESDD dá início a uma nova etapa da sua já longa história que culminará com 

instalações de qualidade ímpar. 

 A tipologia da escola é profundamente alterada. O que antes era um 

conjunto de pavilhões implantados num espaço exterior vedado, é agora um 

edifício único, a que se acede por um átrio de entrada que torna legível a 

hierarquia dos espaços da Escola. 

 A intervenção consiste em demolir alguns pequenos sectores, 

requalificar a construção existente e criar três novos corpos construídos - um 
                                                           
3
 http://www.esec-d-dinis.rcts.pt/ 
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com os serviços comuns e átrio, outro com laboratórios e outro com balneários 

e ginásio. Entre as inúmeras valências que a ESDD passa a disponibilizar a 

toda a comunidade tirsense destaca-se a nova biblioteca, o auditório, a sala de 

expressão dramática, a cozinha pedagógica, as novas salas de artes e de 

informática, os laboratórios, a sala de espetáculos / espaço polivalente, com 

palco e camarins, a recuperação do pavilhão desportivo e a construção de um 

novo ginásio. 

 Tudo isto será feito sem descaracterizar a vertente ecológica da 

ESDD, Eco - Escola, pelo que os espaços exteriores serão redesenhados, 

aumentando-se a área permeável e a arborização.  

 

 

Figura 2 - Projeto de Intervenção na ESDD - Parque Escolar 

 

   

   

Figura 3 – Fotos da Escola Secundária de D. Dinis 
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3.3.3 A turma 10 º D 

 

 Para entender um pouco melhor a turma na qual tentei incutir ideias, 

valores e mudanças fiz um levantamento de dados acerca de cada aluno, o 

que vai permitir explicar determinados comportamentos dos mesmos. 

 O docente, como agente educativo, deve ter conhecimento sobre os 

seus alunos, pois só assim poderá intervir de uma forma adequada, atendendo  

às necessidades e especificidades de cada aluno. 

 Assim sendo, esta caracterização teve de englobar parâmetros como a 

identificação do aluno e do encarregado de educação e deverá posteriormente 

conter informações sobre o agregado familiar. É importante conter ainda os 

aspetos mais relevantes do percurso escolar de cada aluno, bem como as suas 

principais dificuldades, preferências, interesses e motivações. Nesta 

caracterização temos ainda que obter conhecimento acerca da saúde, ou seja, 

possíveis doenças, limitações ou deficiências que os nossos alunos possam 

possuir. 

 Todos estes indicadores vão-nos ser úteis como guias para a nossa 

atuação, só assim vamos conseguir tratar os alunos com equidade para que 

estes desfrutem igualdade de oportunidades de sucesso. 

Para obter o conhecimento acerca da turma, apliquei uma ficha 

individual a todos os alunos da turma que me foi destinada e assim realizada 

uma caracterização da turma. (ver anexo 1). 

 A turma é constituída por vinte alunos, dos quais seis são rapazes 

(representando 30% do total) e catorze são raparigas (70%). 

 Analisando estes dados, a turma não é muito equilibrada do ponto de 

vista do género.  

 Grande parte dos alunos, 75%, quinze alunos começa o ano letivo com 

quinze anos, sendo que mais três alunos ainda completam esta idade durante 

este ano civil. Os restantes dois alunos começaram o ano letivo com dezasseis 

anos (representando 10%). 

 Todos os alunos residem no concelho de Santo Tirso. Nesta turma 

verifica-se que seis alunos vivem em Santo Tirso (30%), quatro em Burgães 

(20%), quatro em S. Cristina Couto (20%), quatro em Monte Córdova (20%), 

um em Rebordões (5%) e um em Guimarei (5%). 



37 

 No que diz respeito à disciplina de Educação Física, esta constitui-se 

como uma temática importante a abordar não só pelos seus comprovados 

benefícios para o bem-estar individual, mas também por se constituir como a 

disciplina particularmente lecionada.  

 Quando questionamos sobre as modalidades desportivas preferidas as 

respostas foram muito diversificadas: Futsal, Basquetebol, Voleibol, Ténis, 

Ginástica, Andebol e por último Natação. Facilmente se depreende que se trata 

de uma turma com gostos muito diversificados, com conhecimento sobre várias 

modalidades o que poderá ser benéfico para a motivação nas aulas de 

Educação Física. 

 No que concerne aos hábitos de prática desportiva, a maioria da turma 

referiu não praticar desporto com regularidade (53%), enquanto 47% referiu 

praticar algum tipo de desporto nos tempos livres. É de referir que a elevada 

percentagem de alunos que não pratica desporto com regularidade, torna-se 

preocupante pela reconhecida importância da atividade física e desportiva, 

particularmente na fase de crescimento em que os adolescentes se encontram 

- em que se forma/molda o corpo, o carácter e os hábitos.  

 Posso concluir que a caracterização traçada pelas respostas à ficha 

individual do aluno constituiu um dos documentos por onde me orientei nas 

primeiras aulas enquanto não conhecia os alunos pessoalmente. Após esta 

fase inicial, eu própria fui aprofundando esta caracterização e com o decorrer 

do tempo conhecia melhor os alunos, chegando ao ponto de perceber 

exatamente quais eram as suas maiores dificuldades e virtudes, quer a nível 

motor quer a nível psicológico. 

 Com a realização desta pesquisa teórica, consigo passar a um nível 

superior em termos de conhecimento e solidificar todos os restantes temas. 
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4.REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1 Área 1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

“ Toda a actividade que se apresenta como sendo 

organizada deve orientar-se por princípios, 

objectivos e metodologias claramente definidas, 

dependendo o bom ou mau funcionamento de 

todo o processo do grau de concretização dos 

mesmos” 

Leith (1992) citado por Silva (1997, p. 36)  

 

 Esta área, de todas as que contemplam no regulamento deste Estágio 

Profissional, talvez tenha sido a que me tenha dado maior prazer e satisfação. 

Foi aqui que encontrei toda a minha motivação. Foi aqui que me pus à prova e 

onde pude pensar se daria uma boa professora. 

 Todo este processo de estágio, durante este ano letivo, permitiu-me 

confrontar com a necessidade de projetar ideias e conceitos, de realizar um 

planeamento estruturado através de conteúdos bem definidos, de aplicar o 

método mais adequado na respetiva situação de aprendizagem e, ainda, de 

avaliar todo o processo, compreendendo as suas qualidades e eliminando os 

seus defeitos. Todo este processo, formou-me… Cresci a nível profissional e 

pessoal. 

 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 profissão4. 

 A área 1 engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino e tem como objetivo a construção de 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. 

                                                           
4
 In Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: 

Faculdade de Desporto – Universidade do Porto.
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 A minha evolução enquanto professora, no âmbito da área 1, encontra-

se demonstrada a seguir. 

 

4.1.1 Conceção – Análise 

 

 A palavra conceção aparece do ato ou efeito de conceber, ou seja, neste 

caso conceber o processo de ensino-aprendizagem. É considerada a primeira 

tarefa pertinente da atividade do docente, pois consiste numa projeção da 

atividade de ensino, com base na análise dos planos curriculares, dos 

programas de Educação Física e do conhecimento do contexto cultural e social 

da escola onde se insere bem como dos alunos que serão alvo da sua 

lecionação5. 

 Neste contexto, para responder às exigências desta fase, surgiu a 

necessidade de conhecer o meio onde se vai atuar, neste caso sobre a 

comunidade escolar, das condições físicas, dos recursos destinados à 

educação e dos seus intervenientes.  

 Iniciei então o meu ano letivo com a análise dos seguintes documentos: 

Projeto Educativo, Plano Anual de Atividades, Regulamento Interno da escola,6 

Caracterização dos alunos e Programa Nacional de Educação Física7. 

 Projeto Educativo da Escola, Plano Anual de Atividades e Regulamento 

Interno 

 

 Aos cinco dias do mês de setembro, estes documentos foram fornecidos 

pelo Diretor da Escola na receção aos novos professores. 

 Após uma longa leitura dos respetivos documentos, pude ter 

conhecimento das orientações e valores que a Escola Secundária de D.Dinis 

defende. 

                                                           
5
  In Matos, Z. (2011-2012). Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP. Porto: 

Faculdade de Desporto – Universidade do Porto.
 

6
 http://www.esec-d-dinis.rcts.pt/ 

7
 http://www.dgidc.min-edu.pt/ 
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 Desta forma, tive conhecimento que o Projeto Educativo da Escola 

Secundária de D. Dinis pretende refletir a essência da sua Escola, cimentada 

na vontade e no sentido de atuação, tendo por finalidade o entrosamento e a 

partilha entre a comunidade educativa. Pretende ser, igualmente, um elemento 

aglutinador da diversidade e da pluralidade de saberes e de competências, 

orientados e otimizados em função da qualidade de ensino que a comunidade 

educativa desta escola pretende atingir.  

 Relativamente ao regulamento interno, as ilações retiradas foram tanto 

ou igualmente pertinentes para o conhecimento mais aprofundado da 

comunidade escolar. Este documento promove os princípios do respeito pela 

individualidade de todos os membros da comunidade educativa, da auto-

responsabilização, da liberdade de expressão, da equidade e da transparência, 

assim como da participação ativa de todos os membros da comunidade 

educativa na vida escolar. 

Por outro lado, o plano anual de atividades (PAA) é um documento que 

define, em função do Projeto Educativo (PE), os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades e que procede à identificação 

dos recursos necessários à sua execução.8 

Durante a análise do PAA percebi que este visa essencialmente a 

formação integral da pessoa e do aluno nas suas diversas dimensões, 

valorizando não só o domínio dos conhecimentos, mas também o domínio das 

atitudes, valores e capacidades. 

A minha presença nas diversas reuniões de grupo de EF foram 

fundamentais para eu perceber como se elabora um PAA. Este documento é 

elaborado pelo conselho pedagógico, apresentado ao diretor e cabe a este a 

missão de submetê-lo perante o conselho geral que o aprova ou não, ficando a 

seu cargo as decisões estratégicas e de planeamento.  

Como todos sabemos, o conselho pedagógico é constituído na sua 

maioria por coordenadores de diferentes departamentos. Ao longo do ano letivo 

o Departamento de Expressões e o grupo de recrutamento 620 foram 

coordenados pela professora Alda Garrido, encarregue de orientar a seleção 

de atividades sugeridas pelo grupo de EF. De seguida apresento um pequeno 

                                                           
8
 artigo 9º do Decreto - Lei nº 75/2008, de 22 de Abril 
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excerto da reflexão da reunião, durante a qual se discutiu as sugestões de 

atividades para o PAA: 

 

“ No último ponto da ordem de trabalhos, foram apresentadas sugestões 

de atividades para o PAA (plano anual de atividades), para a semana da 

escola. A professora cooperante informou que os núcleos de estágio 

profissional irão promover um evento no “ Dia do Desporto e da Saúde”. 

(reflexão da reunião do grupo de recrutamento – 620 Nº 2 (13-09-2011)) 

 

As várias atividades propostas para o PAA prendem-se por motivos de 

incentivo de estilos de vida ativos. São planeadas tendo em vista os objetivos 

definidos no Projeto Educativo, assim como as estratégias previstas no Plano 

de Melhoria implementado na Escola Secundária de D. Dinis.  

Na tabela seguinte, estão apresentadas as atividades desportivas 

previstas inicialmente: 
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Grupo 620 (Ed. Física) 
Curso Profissional de 
Técnico de Apoio à 
Gestão Desportiva 

Caminhada 
Concelhia 

 

Vivenciar aspetos 
relacionados com a 

organização de atividades 
de pedestrianismo 

 

1,2 
 

Câmara Municipal de 
Santo Tirso 

 

20/10/11 
 

ST 
 

Alunos do 
10ºF 

 

E, G 
 

Relatório 

Grupo 620 (Ed. Física) 
Desporto Escolar e C.P. 

Técnico de Apoio à 
Gestão Desportiva 

Torneio de Andebol 
 

Torneio de Futsal 
Feminino 

Colaborar com o clube de 
desporto escolar e grupo 

de educação física na 
organização de atividades 

Desenvolver 
competências para a 

organização de eventos 
Promover a prática 
desportiva regular e 

contribuir para a 
promoção da saúde 

Aplicar em competição 
conteúdos abordados nas 

aulas 
Promover a integração 
dos alunos na escola 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

Instalações e material 
desportivo 
Assistentes 

operacionais 
Equipamento 
informático 

Verba para: papel, 
suplemento alimentar e 

prémios 
 
 

Instalações e material 
desportivo 
Assistentes 

operacionais 
Equipamento 
informático 

Papel 

17/12/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A definir 

ESDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESDD 

Alunos do 
7ºano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alunas do 8º 
e 9º ano 

E,G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E,G 

Relatório 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório 

Grupo 620 (Ed. Física) 
Desporto Escolar 

Caminhada 
(atividade 

integrada nas 
“Jornadas 

Desportivas 
Concelhias) 

Aplicar em competição 
conteúdos abordados nas 

aulas 
Promover a prática 
desportiva regular 

Desenvolver 
competências 

no domínio social 

1,2,3  20/10/11 
Monte da 
Assunção, 

ST 

Alunos do 
10ºF 

E,G,H Relatório 
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Grupo 620 (Ed. Física) 
Núcleos de Estágio I e II 

da FADEUP 

Mostra de 
Atividades 

Desportivas 

Dinamizar a interação 
entre 

Escola e a comunidade, 
instituições/Associações 

Desportivas Locais 
Dinamizar a interação 

entre Professores, 
Funcionários, Alunos e 

Pais 
Fomentar o respeito pela 

sua 
diversidade/pluralidade na 
promoção da integração e 
a socialização dos alunos 

1,2,3 

Professores e 
funcionários 

 
Stands para as 
modalidades 
Apresentadas 

 
Cartazes 

17/04/12 ESDD 
Comunidade 

Escolar 
A, B, E, 

H 
Relatório 

EPES 
(em colaboração com os 

grupos 520, 620 e 
núcleos de estágio de Ed. 

Física) 

Dia do Desporto e 
da Saúde. 

Realizar vários tipos de 
rastreios, como por 

exemplo da glicemia, 
tensão arterial, índice de 
massa corporal, oculares 

e saúde oral 
Sensibilizar os jovens 
para a importância de 

adoção de estilos de vida 
saudáveis 

Compreender a 
importância do 

conhecimento científico 
na melhoria da vida das 

pessoas 

1,2,3,6 

Expositores 
Mesas e cadeiras 

Enfermeiros, 
nutricionista e outros 
técnicos do Centro de 

Saúde de ST 
Técnicos 

Especializados em 
Medicina dentária da 

Universidade 
Fernando Pessoa 

Optometrista 
Dentista 

Semana da 
Escola 

ESDD 

Comunidade 
Escolar 

 
Rastreios 
dentários 

 para alunos 
do 9ªano 

A,D,E Relatório 

 

Quadro 1: Plano Anual de Atividades Desportivas 
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 Em síntese, considero que o Projeto Educativo, associado ao Plano 

Anual de Atividades e Regulamento Interno, constitui uma unidade vital e 

orientadora de toda a comunidade para o exercício de uma pedagogia de 

sucesso, para a qualidade de ensino aberta a novas dinâmicas sociais, 

científicas e tecnológicas às quais o futuro cidadão terá que saber responder, 

e, como tal, deverá estar preparado. 

 

 Caracterização dos alunos 

 

 No início do ano letivo, para conhecer melhor os meus alunos, procedi à 

realização do documento já descrito no enquadramento funcional. Para a sua 

elaboração, recolhi através de uma ficha individual do aluno informações 

relativas ao seu contexto social, económico, físico, cultural e à sua opinião 

acerca da própria disciplina de Educação física.  

 Desta forma, através das respostas dadas pelos alunos pude traçar um 

perfil individual de cada aluno, o que se mostrou primordial para conhecer os 

aspetos que poderiam, de alguma forma, ser influenciadores da personalidade 

dos alunos e certamente do ensino. Logo, estas tarefas tornaram-se 

fundamentais para a adequação das orientações definidas através do 

Programa Nacional de Educação Física em prol do sucesso de cada aluno da 

minha turma. 

  

 Programa Nacional de Educação Física 

 

 Este documento constitui um guia para a ação do professor que, sendo 

motivado pelo desenvolvimento dos seus alunos, encontra os indicadores para 

orientar a sua prática, em coordenação com os professores de Educação 

Física da Escola. 9 

                                                           
9
 http://www.dgidc.min-edu.pt/ 
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 Sendo assim, comecei por analisar cuidadosamente o Programa 

Nacional de Educação Física na vertente do secundário e do 10º ano em 

particular.  

 Após a análise do PNEF, pareceu-me claro que o programa curricular 

para a atual carga horária é bastante extenso, abrangendo um grande leque de 

modalidades, não proporcionando o tempo e espaço necessários a uma 

aprendizagem proveitosa e, deste modo, dificilmente poderá ser cumprido.  

 Outro aspeto que observei aquando a análise do PNEF são as 

incongruências verificadas nas progressões, como no caso do Badminton. 

Podemos verificar que existem ações que seguindo a proposta do PNEF só 

podem ser executadas analiticamente, uma vez que não se encontram 

referidas ações que lhes façam resposta em situação de jogo, como é o caso 

do encosto. Logo, é visível que o PNEF necessita urgentemente de uma 

atualização. 

 Estas são apenas algumas referências que me levam a afirmar que o 

programa está desarticulado, devendo ser alterado verdadeiramente, para se 

adaptar mais à realidade das nossas escolas.   

 A realização de todos estes trabalhos de caracterização e análise de 

resultados permitiram-me um bom conhecimento de todo o ambiente 

pedagógico a todos os níveis. Reuni uma boa bagagem ao adquirir 

conhecimentos pedagógicos, curriculares e de várias vertentes que possam 

influenciar a minha ação na escola para que haja um processo de ensino e 

aprendizagem benéfico para a minha turma.  

 Depois de todas estas análises sentia-me capaz de passar à fase 

seguinte, a do planeamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

4.1.2 Planeamento – Planificar o Ensino 

 

 Tendo em vista o planeamento do ensino de um ano letivo, foi-nos 

solicitado a elaboração de diversos documentos que permitissem servir de 

guião ou linha orientadora, durante todo o processo de ensino-aprendizagem. 

 Bento (2003, p. 8) afirma que “… o planeamento significa uma reflexão 

pormenorizada acerca da direcção e do controlo do processo de ensino numa 

determinada disciplina, sendo pois evidente a relação estreita com a 

metodologia ou didáctica específica desta, bem como com os respectivos 

programas.” 

  O planeamento, como nos diz Silva (1997, p. 37),“ Consiste em delinear 

aquilo que tem de ser realizado, como deve ser feito e quem é que o deve 

efectuar”.  

 Para que o planeamento seja eficaz, o professor deverá, 

sequencialmente, cumprir três tarefas: determinar o que quer fazer, escolher 

como o vai fazer e realizar o plano. Para cumprir estas tarefas, o professor 

passa necessariamente pela identificação dos objetivos que se pretendem 

alcançar. Sendo assim, a definição dos objetivos não pode ser efetuada em 

abstrato nem de uma forma generalista, devendo ter em linha de conta os 

recursos, os conteúdos de ensino, as capacidades dos alunos e do escalão 

etário, as tarefas e estratégias, as formas de avaliação e as decisões de 

ajustamento. 

 Foi neste sentido que ao nível do planeamento de EF, procurei planificar 

o ensino nos três níveis anual, unidade temática e aula. A elaboração destes 

documentos surge segundo uma lógica, partindo do mais geral para o mais 

específico, em que cada um é complemento do anterior e todos eles 

encontram-se interligados.  
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Figura 4 – Relação entre os diversos documentos elaborados na dimensão 

planeamento 

 

Plano Anual 

 

 Segundo Januário (1992, p. 28), o plano anual é o “…processo através 

do qual os professores aplicam e põem em prática os programas escolares, 

cumprindo sempre a importante função de os desenvolver e adaptar às 

condições do cenário de ensino - características da população escolar e do 

meio envolvente, do estabelecimento de ensino e dos alunos das diferentes 

turmas…”. 

O plano anual constitui o primeiro passo na preparação do ensino. É um 

documento que ajuda o docente a seguir uma linha de ensino, que lhe é dada 

pela sua relação com a turma e o nível em que esta se insere.  

Assim, como principal objetivo o plano anual deve servir como um guia, 

onde o estudante estagiário deverá delinear as suas linhas estratégicas, 

distribuindo as matérias (unidades didáticas) pelos vários períodos, construindo 

assim a uma visão global da sua prática docente. 

  Dadas as características globais do planeamento, torna-se fundamental 

ligar “o programaticamente necessário e exigido” com “o subjectivamente 

PLANOS DE AULA 

UNIDADES TEMÁTICAS 

PLANO 

ANUAL 

E
s

p
e

c
íf

ic
o
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possível”, de modo a que as exigências estejam em consonância com o 

programa e fomentem o desenvolvimento dos alunos (Bento, 2003). 

 Como tal, o grupo de EF definiu, posteriormente, um documento base 

para o planeamento anual que inclui as matérias curriculares e a sua 

distribuição temporal (ver quadro 2). Tal facto é consequência de um 

conhecimento a priori do Roulement das instalações desportivas. Este 

documento tem como objetivo mostrar o espaço de aula disponível para cada 

professor. A rotatividade nos espaços até ao final do 2º período fez-se de 

semana a semana, isto porque existiam sempre cinco espaços que podem ser 

utilizados em simultâneo, sendo um exterior. No 3º período, com as novas 

instalações desportivas a rotatividade nos espaços sofreu algumas alterações, 

passando a existirem apenas quatro espaços. Neste ponto, tenho que salientar 

a boa vontade dos professores de Educação Física dado que se mostraram 

sempre disponíveis a trocar de espaço comigo sempre que era necessário.  

 Já no que se refere ao tempo dedicado a cada UT, este precisou de ser 

alterado ao longo do ano letivo, pelas condições que algumas modalidades 

exigem. Na tabela seguinte, estão apresentadas as unidades letivas previstas 

inicialmente e as concretizadas. 

 

1º Período Prev. Real 2º Período Prev. Real 3º Período Prev. Real 

Aptidão Física 
4 4 

Aptidão 

Física 
2 2 Aptidão Física 4 4 

Futsal 10 12 Voleibol 10 12 Andebol 10 0 

Ginástica de Solo 

(com elementos 

de ligação) 

6 7 

Ginástica 

(solo, trave, 

barra fixa) 

9 6 
Ginástica 

(minitrampolim) 
3 0 

Apresentação 

1 1 Teste teórico 2 2 

Desportos 

raquetas 

(Badminton) 

4 4 

Trabalho teórico 2 2 Autoavaliação 1 1 Autoavaliação 1 1 

Autoavaliação 1 1 TOTAL 24UL 23UL TOTAL 22 UL 9UL 

TOTAL 24 UL 27 UL  

Quadro 2: Planeamento Anual, cada valor corresponde a uma unidade letiva de 

noventa minutos 
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 O plano anual, tal como os documentos que vou posteriormente referir, 

pode ser ajustado quando existem fundamentos para tal, como por exemplo 

remodelação das instalações desportivas ou impossibilidade de utilizar alguns 

materiais ou material danificado, que aconteceu durante o meu EP. Tal como 

referiu Bento (2003, p. 39), o plano anual “ tem que partir das situações actuais 

na escola, das condições concretas em cada classe ou turma.” 

 Sendo assim, tive que retirar as unidades temáticas de Andebol e 

Ginástica (minitrampolim e barra fixa) e substituí-las por Basquetebol e 

Ginástica (Paralelas simétricas e trave). Isto porque, tal como já referi 

anteriormente, no 3º período a rotatividade nos espaços sofreu algumas 

alterações. Estas alterações implicaram a redução do espaço de aula para 

cada docente. Por sua vez, esta redução do espaço de aula, acarretou a 

impossibilidade de lecionar a modalidade de Andebol. Por outro lado, os 

aparelhos de Ginástica acima referidos encontravam-se danificados, o que 

levou à não lecionação da prática de minitrampolim e barra fixa. 

  

   

Unidades temáticas 

 

 Após a análise geral dos componentes acima referidos, passo para o 

segundo nível de planeamento – o planeamento das unidades temáticas das 

diferentes modalidades. Nas unidades temáticas constam os conteúdos que 

pretendo abordar indo ao encontro às capacidades que observei na minha 

turma durante as avaliações iniciais e ainda, caso seja possível, as unidades 

temáticas estarem de acordo com as propostas mencionadas no programa 

nacional de Educação Física. 

 É neste documento que se reflete o que quero ensinar, os conteúdos e a 

sequência lógica e metodologia focando os aspetos essenciais para que o 

processo de ensino - aprendizagem seja eficaz. É ainda constituído pelas 

quatro categorias transdisciplinares de ensino: habilidades motoras, cultura 

desportiva, condição física e conceitos psicossociais, sendo apresentadas em 

cada uma das aulas, assim como também são especificadas nas unidades 

temáticas (ver anexo 2).  
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 Como tal, na elaboração das minhas unidades temáticas tive a 

preocupação de focar as quatro categorias transdisciplinares:  

“Nesta extensão e sequência da matéria irei levar a cabo um trabalho das 

habilidades motoras, da condição física, dos conhecimentos e das atitudes”  

(reflexão da unidade temática de Futsal (09-09-2011)) 

 

 De forma a eu conseguir hierarquizar e estruturar os conteúdos da 

minha atividade, contei com o Modelo de Estrutural de Conhecimento (Vickers, 

1990). Este documento, em linhas gerais, permite-me ligar a matéria de um 

desporto ou atividade com a metodologia do ensino. Este modelo é composto 

por 8 módulos: Módulo 1 – consiste em analisar a modalidade desportiva ou 

atividade; Módulo 2 – consiste em conhecer o ambiente no qual o professor irá 

ensinar; Módulo 3 – consiste em conhecer os alunos com que o professor irá 

trabalhar; Módulo 4- consiste em determinar a extensão e sequência da 

matéria; Módulo 5 – consiste em estruturar ou escolher os objetivos 

adequados aos alunos e à situação em que o professor está envolvido; Módulo 

6 - consiste na tomada de decisão acerca do tipo de avaliação a usar; Módulo 

7 – consiste na seleção ou estruturação das atividades de aprendizagem que 

ajudam a alcançar os objetivos e estratégias de avaliação que o professor 

definiu; Módulo 8 – consiste na organização e identificação do conhecimento 

através dos planos de aula, unidades temáticas, plano anual. 

 A realização dos modelos de estrutura de conhecimentos, foi uma das 

tarefas que realizei sozinha, o que na minha opinião se tornou uma tarefa 

árdua. Acabaram por ser trabalhos extensos, e tendo que os fazer para cada 

modalidade, tornava-se um trabalho exaustivo.  

 Tal como o plano anual, as unidades temáticas também foram sujeitas a 

pequenos ajustamentos em função da resposta dos alunos. Logo, aprendi que 

é de extrema importância ter em atenção na elaboração das unidades 

temáticas o estabelecimento de objetivos ajustados à realidade dos alunos e a 

promoção de atividades que possibilitem os alunos de alcançá-las e ao mesmo 

tempo desafiá-las, promovendo o gosto e a motivação na aprendizagem de 

novos conhecimentos. Todo este processo de planificar o ensino enriqueceu-

me imenso melhorando, desta forma, as minhas competências de observação 

e decisão acerca daquilo que era melhor para os alunos. 
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 Tal como referi anteriormente, a escola ao longo deste ano enfrentou 

alguns problemas a nível de infraestruturas e materiais, o que afetou 

irremediavelmente dois dos três níveis de planeamento: unidades temáticas e o 

planeamento anual. As unidades temáticas relativas à Natação e ao Andebol 

foram projetadas, mas revelaram-se totalmente inexequíveis. As alterações 

constantes relacionadas com o futuro próximo e os variados imponderáveis que 

surgiam no dia-a-dia, levaram a que não houvesse certezas sobre o número de 

aulas e sobre os espaços disponíveis. Para cada aula planeava e realizava 

aquilo que era possível. Como tal, estruturei um planeamento no início de cada 

um dos períodos escolares. Estes foram efetuados assim que me entregavam 

informações relativas instalações disponíveis e do roulement. 

 Como não sabia quando iria regressar às novas instalações desportivas 

da escola, quais os espaços disponíveis que teria, qual o roulement e o número 

de aulas que teria, foi-me impossível realizar todos os níveis de planeamento. 

Como facilmente se deduz, algumas modalidades foram um pouco 

prejudicadas relativamente ao número de aulas de abordagem, 

nomeadamente, o Badminton e a Ginástica. Ambas poderiam ser muito mais 

exploradas e trabalhadas, promovendo um melhor desenvolvimento de todos 

os alunos.  

 

Planos de aula 

 

 Entrando na planificação da aula – último nível de planeamento, esta 

tem por objetivo máximo contemplar os conteúdos definidos na unidade 

temática para cada sessão de forma harmoniosa e motivadora para os alunos. 

 O plano de aula põe em prática a unidade temática, onde são abordadas 

as quatro categorias transdisciplinares: as habilidades motoras e a condição 

física que dizem respeito ao domínio motor, a cultura desportiva ao domínio 

cognitivo e os conceitos psicossociais ao domínio sócio - afetivo (ver anexo 3).  

 Outra das preocupações que tive presente na elaboração dos planos de 

aula, foi os diferentes níveis dos alunos. Sendo assim, foi necessário por vezes 

criar dois níveis dentro da própria aula, com o objetivo de criar situações de 

aprendizagem mais adequadas e que respeitem mais os alunos. 
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 A cultura desportiva teve como objetivo capacitar os alunos para a 

compreensão da modalidade e para a sua prática. Durante a realização das 

atividades valorizei mais a transmissão de conhecimentos através de questões, 

comentários e análises. No entanto, reservei sempre em cada aula um 

momento final de diálogo com os alunos realizando uma pequena revisão dos 

conteúdos abordados. 

 A escola, nomeadamente na disciplina de Educação Física, deverá 

promover entre os seus alunos, não só aprendizagens significativas das 

modalidades abordadas mas também regras de conduta que funcionam como 

deveres fundamentais para um ― saber estar em sociedade. É dever e direito 

fundamental de todos nós respeitar o outro.  

 Neste ano letivo, foram transmitidas em todas as aulas as noções de 

cooperação/ entreajuda e disciplina. No entanto, não foram esquecidos os 

conceitos de respeito, responsabilidade e autonomia fundamentais para um 

desenvolvimento individual do aluno, para estes conseguirem realizar as ajudas 

necessárias e estarem em constante contacto no sentido de aumentarem as 

suas capacidades nas diversas modalidades. A nossa disciplina é fortemente 

apelativa às relações sócias, nela os alunos estão em constante interação e 

comunicação seja ela verbal ou não. 

  No que diz respeito à condição física, procurei desenvolver a força, 

velocidade, resistência aeróbia e flexibilidade adequados às modalidades 

lecionadas. 

 Durante todo o ano letivo, os planos de aula foram sempre uma 

preocupação diária, a nível da sua elaboração mas principalmente na 

estruturação de tudo o que iria ser realizado/planeado. Constantemente 

pensava nas ações que iriam resultar em melhores aprendizagens, em 

aprendizagens mais motivantes e agradáveis, dominando o meu pensamento 

principalmente no início do ano letivo. Da mesma forma, o seguimento da 

estrutura básica do plano de aula também foi uma preocupação. Segui a 

estrutura básica do plano com uma parte inicial que contempla a ativação geral 

do organismo dos alunos com o objetivo de predispor o organismo para as 

tarefas a realizar na parte fundamental – a fase seguinte. Nesta parte, procurei 

desenvolver exercícios adequados ao nível de cada aluno, assim como 

desenvolver as capacidades condicionais e coordenativas específicas da 
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modalidade. A parte final foi dedicada a um período de relaxamento que 

envolvia também um momento de reflexão e diálogo com os alunos e onde se 

retratavam os aspetos mais pertinentes da aula e se perspetivava a próxima.  

 A minha experiência, de certa forma, obrigou-me desde o início a ser 

bastante reflexiva, de modo a prevenir a ocorrência de erro. Contudo, o 

planeamento constituiu, para mim, um instrumento que facilitou o processo 

ensino-aprendizagem, conferindo-me mais segurança, confiança, qualidade e 

competência. Para consegui-lo, apoiei-me, não só nos conhecimentos 

inerentes à Educação Física, mas também nos conhecimentos transversais da 

Educação e da Pedagogia. 

 Depois de concluído o plano de aula de acordo com a unidade temática 

resta agora passá-lo para a prática, ou seja a realização. 

 

4.1.3 Realização  

 

 Chegou o momento, por excelência, de operacionalização das intenções 

do docente subjacente à organização do processo de ensino-aprendizagem.  

 Entendi a realização como a parte fundamental do processo de ensino, 

onde ocorreu grande parte da minha intervenção pedagógica e a aprendizagem 

por parte dos alunos. É nesta fase que os conceitos teóricos e todo o 

planeamento são postos em prática. 

 Como sabemos, os planos de aula são um guia que nos auxiliam na 

nossa ação em cada aula, e não mais do que isso. Porque é que os planos de 

aula são apenas guiões? Os planos de aula podem ser alvo de alterações 

sempre que assim se justifiquem, visto que o ambiente escolar no qual 

estamos rodeados de indivíduos pode levantar inúmeros imprevistos que 

obriguem a que sejam feitas alterações em relação ao que já estava 

previamente planeado. O plano de aula é uma ferramenta da qual o professor 

se serve para dar coerência ao que é refletido. Contudo, no momento a decisão 

é sempre do professor. 

 Devido às imposições e à responsabilidade do que é ser professora, 

construí as minhas aulas com base em métodos diferentes atendendo à 
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diversidade dos alunos, proporcionando-lhes elevados tempos potenciais de 

aprendizagem. Apoio-me nas palavras de Siedentop (1983) quando afirma que 

“O tempo potencial de aprendizagem constitui a variável mais potente na 

predição de um ensino eficaz”. Estas situações, por sua vez, promovem a 

otimização das competências, da emissão de feedbacks e da qualidade de 

instrução.  

 De modo a concretizar a minha atividade e alcançar o êxito, preocupei-

me em:  

 Antes de instruir, conhecer os alunos e conhecer bem aquilo que se 

ensina; 

 Integrar-me na profissão aprendendo com a professora cooperante, 

orientadora e professores de EF mais experientes; 

 Gerir adequadamente o tempo de aula, evitando perdas injustificadas; 

 Interagir com eficácia (saber o que dizer, quando dizer e como dizer), 

utilizando linguagem clara, concisa e objetiva; 

 Recorrer à emissão de feedbacks tanto corretivos, como positivos e 

negativos; 

 Assegurar que os alunos compreendem os conteúdos e que se 

concentram nos aspetos fulcrais da tarefa de modo a promover uma 

evolução de competências.  

 

 Nesta fase do processo de ensino, Siedentop (1998) refere quatro 

componentes fundamentais que deverão estar sempre presentes e interligadas 

no processo de ensino-aprendizagem: instrução, gestão, clima e disciplina. 

Tendo em conta as quatro dimensões mencionadas, vou procurar esclarecer o 

conceito de cada uma das dimensões, assim como, identificar as minhas 

principais dificuldades e como as ultrapassei. 

 

 

 Instrução  
 
 Compreende-se a dimensão instrução como comportamentos, verbais e 

não verbais, que constam do reportório do professor para comunicar 
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informação substantiva, ou seja, diretamente relacionada com os conteúdos e 

objetivos de aprendizagem (Siedentop, 1991).  

Durante o ano de estágio este foi um dos pontos mais trabalhados da 

realização do processo de ensino. A par da exercitação, a instrução é um dos 

fatores que mais contribui para a evolução dos alunos, pois é através desta que 

se transmite a informação relativa aos conteúdos que orientam o aluno para a 

evolução, sucesso e alcance dos objetivos pretendidos.  

Ainda na dimensão instrução, segundo Siedentop (1998), podem-se 

destacar quatro itens: preleção, feedbacks pedagógicos, demonstração e 

questionamento.  

Entenda-se preleção como a transmissão da informação aos alunos de 

uma forma contínua em situação de aprendizagem teórica. A preleção 

geralmente é utilizada pelo professor, quando transmite os conteúdos teóricos, 

como por exemplo na introdução de um novo conteúdo. É essencial que 

durante uma preleção, o professor consiga cativar a atenção dos alunos, 

através de um discurso simples e claro. A turma deve-se encontrar controlada, 

diversificando em caso de necessidades, as estratégias de controlo da turma.  

Ao nível da preleção, as principais dificuldades que senti foram em 

determinar quais os melhores momentos de interrupção dos exercícios mais 

analíticos ou de desportos individuais - se interrompia a turma toda ou apenas 

um pequeno grupo de alunos. Esta dificuldade foi sentida essencialmente na 

primeira aula de Ginástica de Aparelhos: “Relativamente à instrução, dei as 

informações sobre os exercícios de cada estação. A transmissão dos novos 

conteúdos foi dada nas estações específicas. Optei por transmitir a informação 

segundo este método, pois tenho um bom conhecimento da turma e sei que se 

partisse para uma transmissão geral, os alunos que estavam nas estações de 

ginástica de solo ao chegar às estações de ginástica de aparelhos já não se 

iriam lembrar de nada do que disse no momento da transmissão geral. No 

entanto, aceito as críticas dos meus colegas de estágio, professora cooperante 

e orientadora, quando referiram que deveria partir para uma transmissão geral 

e não por estação. Isto porquê? Partindo para uma transmissão geral diminuo o 

tempo de comunicação da tarefa. E realmente é verdade, durante a aula 

percebi que perdi muito tempo a instruir nas estações de ginástica de 

aparelhos sempre que havia rotação dos grupos. Como resultado deste meu 
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erro, enquanto eu instruía nas paralelas simétricas, os alunos que iriam 

exercitar na trave estavam em espera, aguardando a minha instrução. Sem 

dúvida que as críticas construtivas do núcleo de estágio são pertinentes e são 

uma excelente fonte de aprendizagem. É com os erros que se aprende. O facto 

de não ter partido para uma transmissão geral trouxe outra consequência 

negativa: os alunos que estavam nos 4 rolos da ginástica de solo paravam a 

sua tarefa para observar os colegas a exercitar os elementos tanto nas 

paralelas simétricas como na trave. O que poderia ter feito para não provocar 

esta desmotivação por parte dos alunos que exercitavam a sequência gímnica? 

Em primeiro lugar deveria ter partido para uma transmissão geral e em 

segundo lugar alterar a rotação dos grupos pelas estações. Por exemplo: o 

grupo 1 iniciava a exercitação da sequência gímnica num rolo e após o meu 

sinal para a rotação iria para a trave ou paralelas simétricas, e assim 

sucessivamente”. (Reflexão da aula nº 52 (11-05-2012)) 

Para esta dificuldade ainda hoje não tenho resposta, e penso não existir 

uma em concreto. Considero que esta decisão deve vir, um pouco, da 

sensibilidade do docente e da capacidade de análise da aula. Por outro lado, 

senti – me bastante confortável na interrupção dos jogos desportivos coletivos 

questionando e emitindo feedbacks sempre que necessário. 

Em relação aos feedbacks pedagógicos estes caracterizam-se por 

comportamentos de reação do professor à resposta motora do aluno (Fishman 

& Tobey, 1978), surgindo na década de 80 como uma das estratégias 

instrucionais mais recorrentes no processo de ensino-aprendizagem, sendo-lhe 

atribuída especial importância no processo de interação pedagógica (Graça & 

Mesquita, 2002; Rosado & Mesquita, 2009). Desta forma, os feedbacks 

melhoram a eficácia do ensino, através do fornecimento de feedbacks 

pertinentes aos alunos, baseados na observação atenta das suas execuções.  

Ainda em relação ao feedback pedagógico, ao longo da minha formação 

fui tendo conhecimento da tipologia do feedback, verificando que podem ser 

classificados de várias formas. Segundo Rink (1993), considera-se um 

feedback quanto ao objetivo (avaliativo, descritivo ou prescritivo); quanto à 

direção (individual, ao grupo ou turma), quanto à forma (auditivo, visual, 

cinestésico ou misto) e quanto ao momento (durante, após ou retardado). 

Geralmente, os feedbacks mais utilizados caracterizam-se por serem 
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descritivos e prescritivos, pois, segundo Siedentop (1998), é através destes 

que se consegue fornecer informação mais precisa ao aluno, em relação a 

erros ou dificuldades na execução de gesto, movimento ou elemento.  

Ao nível do feedback pedagógico, as principais dificuldades que senti foram no 

início do ano de estágio, onde a inexperiência da lecionação de aulas levantou 

alguns problemas em relação a este item, pois a frequência, pertinência e 

qualidade dos feedbacks não era a mais acertada. Este problema foi 

desvanecendo ao longo do ano letivo, pois através de observações apontadas 

pelos colegas estagiários e pela professora cooperante da escola, foi possível 

evoluir neste campo:  

 

“Durante a ativação geral e flexibilidade a Hélia emitiu sempre bastantes 

feedbacks, nomeadamente para corrigir as posturas menos corretas dos 

alunos.”  

(Reflexão sobre a minha aula – Daniel Rocha (11-05-2012)) 

 

“…A Hélia emitiu constantemente feedbacks durante toda a aula.”  

(Reflexão sobre a minha aula – Daniel Rocha (11-05-2012)) 

 

Relativamente à demonstração, esta tem como objetivo proporcionar ao 

aluno uma comparação da sua execução com a execução de um modelo, 

através da perceção de um gesto de acordo com a melhor técnica. Segundo 

documentos de apoio da unidade curricular de Didática Geral do Desporto, o 

professor tem de conseguir a atenção dos seus alunos, dirigindo-a para gestos 

determinantes da habilidade, bem como repetir-lhes tais aspetos importantes, 

pedindo-lhes para executarem e recordarem os mesmos pontos-chave. É muito 

importante salvaguardar a correta execução por parte do modelo e o local onde 

é realizada a demonstração, pois este deve ser um local onde o modelo seja 

visionado por todos os alunos.  

 O último item que constitui a instrução, não sendo menos importante do 

que os outros, é o questionamento. Este, tem como objetivo envolver o aluno 

ativamente na aula, estimular e desenvolver a capacidade de reflexão e 

verificar a assimilação dos conteúdos transmitidos. Aquando da realização do 

questionamento, devemos ter sempre em conta fatores como a clareza da 
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questão, tempo de resposta, ordem lógica e vocabulário adequado ao nível dos 

alunos. Em relação ao professor, o questionamento serve de controlo de 

aquisição de conhecimentos por parte dos alunos, verificando ou não se a 

estratégia de transmissão da informação se encontra adequada ou não. 

 

 Gestão 

 

Arends (2005, p. 555) conceitua gestão de aula como: “os modos pelos quais 

os professores organizam e estruturam as salas de aula, com o propósito de 

maximizar a cooperação e o envolvimento dos alunos e diminuir o 

comportamento disruptivo”.  

Na opinião de Perrenoud (2000), a gestão de aula engloba a utilização 

de termos como organizar e dirigir situações de aprendizagem. Perante as 

opiniões destes autores, pode-se afirmar que a dimensão gestão traduz um 

conjunto de técnicas de intervenção pedagógica que contribuem para a 

qualidade da aula. Esta dimensão pretende controlar o clima emocional, o 

comportamento dos alunos e as situações de aprendizagens. 

Em relação a esta dimensão, durante o ano de estágio foram utilizadas 

algumas técnicas de intervenção pedagógica, como planear detalhadamente as 

aulas, atribuir tempo às atividades de aprendizagem, fazer considerações 

acerca da utilização do espaço da sala de aula, ajudar o grupo a trabalhar em 

grupo, estar atenta à motivação dos alunos e proporcionar um discurso aberto 

e honesto.   

Durante este ano letivo, a minha principal dificuldade a nível da 

dimensão gestão, foi por vezes não respeitar o tempo das atividades de 

aprendizagem e dar explicações pouco claras:  

 
 “Outra situação que verifiquei, foi o tempo de aprendizagem na estação 3 

(avião). O tempo era demasiado e os alunos deveriam ter ficado virados de 

frente para o espelho, sendo um auxílio para corrigirem a sua postura corporal.”  

(Reflexão da aula nº 7 (14-10-2011)) 

 

 Para estas dificuldades, hoje passado um ano letivo, tenho resposta. 

Para ser uma boa gestora da aula tenho que ter procedimentos como: 
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conversas, a participação, o movimento, saber mudar/alterar os exercícios na 

aula e saber o que fazer nos tempos mortos das aulas, dar explicações claras, 

impedir comportamentos desviantes e acompanhar cuidadosamente o 

progresso dos alunos. 

 Através de uma gestão de aula correta e fundamentada nestas técnicas 

de intervenção pedagógica, é possível rentabilizar o tempo de empenhamento 

motor efetivo dos alunos, aumentando também os seus índices de trabalho e, 

consequentemente, fornecendo-lhes mais oportunidades de dominarem os 

conteúdos e evoluírem. 

 

 Clima  
 

 Segundo os documentos de apoio da unidade curricular de Didática 

Geral do Desporto, o clima engloba aspetos de intervenção pedagógica 

relacionados com interações pessoais, relações humanas e ambiente. O clima 

de aula é caracterizado pelas interações pessoais existente entre professor-

aluno e aluno-aluno durante a aula, sendo fundamental que o aluno se sinta 

bem nesta, de modo a existirem condições para a realização do trabalho do 

professor e o acompanhamento deste por parte dos alunos. É essencial que o 

professor consiga motivar os alunos de modo a mantê-los empenhados, tendo 

em vista o alcance dos objetivos definidos.  

 Durante este ano letivo, utilizei algumas estratégias tendo em vista a 

manutenção e melhoramento do clima de aula. O facto de demonstrar 

entusiasmo, ser consistente, credível, positiva e exigente, relacionar as 

interações com as emoções e sentimentos dos alunos, foram fatores que 

contribuíram significativamente para a criação de um bom clima de aula. Sinto 

que por vezes o facto de ter sido mais rígida, demonstrar e exigir 

comportamentos baseados em valores e padrões éticos explícitos, fez com que 

existisse uma relação de respeito entre aluno-professora, não sendo 

necessariamente uma relação autoritária, pelo contrário, existiu sempre um 

ambiente positivo e de confiança.  

 

 Disciplina  
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 Segundo Siedentop (1998), a Disciplina é importante porque os alunos 

aprendem melhor numa turma disciplinada. Não há nenhuma dúvida que um 

sistema de organização eficaz e boas estratégias disciplinares criam uma 

atmosfera na qual é mais fácil aprender. A dimensão disciplina contempla 

conceitos como conduta inapropriada ou comportamentos fora da tarefa. Estes, 

caracterizam-se por serem comportamentos de indisciplina, que implicam a 

intervenção do professor, quer de forma repreensiva, quer de forma punitiva. 

Esta dimensão encontra-se fortemente interligada às dimensões gestão e 

qualidade de instrução, sendo influenciada por estas. 

 Durante este ano do estágio profissional, esta foi uma das dimensões 

que várias vezes foi discutida entre o núcleo de estágio, devido a surgirem 

alguns casos de indisciplina aquando da lecionação das aulas. O facto de 

interagir com o aluno de modo a tentar ajudá-lo a ver o erro cometido e corrigi-

lo, foi quase sempre a solução utilizada nestes casos. Outra estratégia foi a de 

utilizar técnicas preventivas, como por exemplo separar alunos mais 

conflituosos ou com maior índice de comportamentos desviantes, em grupos 

diferentes.  

 Em suma, estas quatro dimensões estiveram sempre presentes e 

interligadas em todas as aulas, de modo a que os objetivos definidos através 

do planeamento fossem cumpridos. 

 Para tal, a realização das aulas foi sempre alvo de um processo de 

reflexão, no sentido de encontrar os erros/dificuldades cometidos para posterior 

correção, evitando que os mesmos se repetissem. A reflexão sobre as aulas 

tornou-se fundamental para o desenvolvimento de uma consciência, 

compreendendo e tentando encontrar explicações que causaram certas 

situações. Este processo contínuo de reflexões foi fundamental para a 

aprendizagem da observação, aprendizagem para o questionamento e 

aprendizagem para a decisão.  

 A ambição faz parte da minha vida em todos os campos e, como tal, 

continuo a evitar que os erros se sucedam e não limitar-me a corrigi-los, ou 

seja, o meu objetivo é ser capaz de antecipar e prever as situações.  

 A reflexão surge então como um instrumento que promove no professor 

a capacidade de refletir sobre a sua ação, aproximando-o à excelência 

pedagógica, num processo de desenvolvimento profissional contínuo.  
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 No final de cada uma das aulas a reflexão foi desenvolvida, tendo em 

conta que tudo o que se desenrolou na aula ainda estava bem presente na 

memória e passível de ser analisado e registado. É ao refletir sobre a ação que 

se reconstrói mentalmente toda a ação decorrida na aula, analisando sobre o 

que aconteceu.  

 A construção das minhas reflexões foi sendo alvo de mudanças ao longo 

do ano letivo. Inicialmente, as minhas reflexões eram centradas no relato e na 

descrição da aula. Com o decorrer das aulas comecei por referenciar nas 

reflexões os problemas decorrentes das aulas e a procura de estratégias 

solucionais para os mesmos.  

 Um outro aspeto importante e por ser importante é necessário salientar 

no relatório, foi a oportunidade de observar as aulas dos meus colegas de 

estágio e da minha professora cooperante, sendo uma mais-valia para as 

minhas aulas, pois encontrei estratégias que eu até ao momento não tinha 

refletido. Após conhecimento de novas estratégias passei até a utilizar algumas 

nas minhas aulas. A experiência foi rica e interessante. Fiquei a conhecer 

novas realidades: novas turmas, novos alunos, níveis de motivação para as 

aulas de EF diferentes, diferentes faixas etárias, diferentes cursos. Desta 

experiência, foi possível verificar que a atitude do professor perante o 

comportamento dos alunos, a comunicação, a dinâmica pedagógica e mesmo a 

organização e gestão da aula nunca são iguais em turmas diferentes, sendo 

necessário a adoção de uma metodologia específica para cada uma. 

 Em modo de conclusão, a realização caracterizou-se por ser a área 

onde foram notadas mais melhorias, pois para além de ter colocado toda a 

informação académica teórica adquirida em prática, foi a atividade mais 

desenvolvida ao longo do estágio profissional. 

 

4.1.4 Avaliação  

 

 Esta última etapa funciona como um momento de controlo de todo o 

processo ensino-aprendizagem, no sentido de melhorar a intervenção do 

professor e o nível de prestação dos alunos.  
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 Através da avaliação, tenho conhecimento se o processo de ensino-

aprendizagem foi bem efetuado, não só ao nível do desempenho, 

comportamento e evolução dos alunos, mas também ao nível do meu 

desempenho profissional. No momento da avaliação é realizada uma análise e 

determina-se quais as causas do sucesso ou insucesso e as necessidades do 

seu reajustamento.  Esta dimensão foi das que mais receio e dúvidas me 

causou ao longo do meu estágio profissional. O sentimento de não querer ser 

injusta no momento de dar a nota revelou-se presente durante o ano letivo. No 

entanto, este sentimento foi-se desvanecendo com a experiência. O professor 

tem que possuir uma capacidade excecional de análise, de modo a que a sua 

intervenção seja justa e sem incertezas.  

 Neste contexto, avaliar é uma das funções do professor e revela-se a 

mais complexa de todo o processo de ensino – aprendizagem.  

 Em função da finalidade da avaliação, Bloom et al. (1971) consideram 

três tipos de avaliação: uma preparação inicial para a aprendizagem, uma 

verificação da existência de dificuldades por parte do aluno durante a 

aprendizagem e o controlo sobre se os alunos atingiram os objetivos fixados 

previamente. Os tipos de avaliação referidos representam respetivamente, a 

avaliação inicial, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

 Segundo Ribeiro & Ribeiro (1990), a avaliação inicial tem como objetivo 

fundamental proceder a uma análise de conhecimentos e aptidões que o aluno 

deve possuir num dado momento para poder iniciar novas aprendizagens. 

 O processo de realização da avaliação inicial permite ao professor 

averiguar quais os pré-requisitos que o aluno possui, em relação às novas 

aprendizagens que irão ocorrer, identificando pontos fracos e fortes do aluno 

que poderão influenciar a assimilação de novos conteúdos.  

 A avaliação inicial de cada modalidade foi realizada nas primeiras aulas 

de cada modalidade. Esta foi realizada de forma global a todos os alunos da 

turma, de modo a recolher dados que permitissem elaborar um planeamento 

ajustado e de acordo com as necessidades da turma. Nesta fase do estágio, 

surgiram algumas dificuldades, nomeadamente na realização da observação e 

avaliação dos alunos, devido à inexperiência e também pelo facto de não 

conhecer os alunos. A observação baseou-se em parâmetros definidos pelo 

grupo de Educação Física, que eram iguais aos parâmetros utilizados na 
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recolha de dados da avaliação sumativa. Compreende-se a importância da 

ação de avaliar se o aluno está ou não de posse de aquisições indispensáveis 

à consecução de novas aprendizagens. É que se não as possui, pesa já sobre 

ele uma probabilidade elevada de insucesso (Ribeiro & Ribeiro, 1990). 

 No decorrer do ano letivo, a avaliação formativa também esteve 

presente. Segundo o pensamento de Ribeiro & Ribeiro (1990), a avaliação 

formativa acompanha todo o processo de ensino-aprendizagem, identificando 

aprendizagens bem sucedidas e as que levantaram dificuldades, para que 

possa dar remédio a estas últimas e conduzir à generalidade dos alunos à 

proficiência desejada e ao sucesso nas tarefas que realizam. Podemos, então, 

considerar que esta avaliação é um processo contínuo de identificação dos 

resultados obtidos e os planeados, verificando se os alunos alcançam ou não 

os resultados. Caso os alunos não alcancem os objetivos planeados, o 

professor tem que reformular os mesmos para que os alunos alcancem o 

sucesso na realização das tarefas propostas. 

 Este tipo de avaliação tem como objetivo principal fornecer informações 

ao docente, que permitam regular o processo de ensino-aprendizagem, 

realizando ajustamentos caso necessário, tendo sempre em vista o alcance 

dos objetivos definidos no início da unidade didática. É um processo que se 

caracteriza por ser contínuo e sistemático, que permite não só acompanhar os 

alunos ao longo das aprendizagens e identificar as suas maiores dificuldades, 

como também identificar possíveis erros no processo de ensino.  

 Durante a lecionação das aulas, este tipo de avaliação foi realizada de 

forma informal quando comparada com os outros tipos de avaliação, pois 

apenas foi utilizada com o objetivo de regular e ajustar o processo de ensino-

aprendizagem e a ação pedagógica do docente. 

 Com o término das unidades temáticas chegava o trabalho árduo das 

avaliações sumativas. 

 Tal como afirmam Ribeiro & Ribeiro (1990), a avaliação sumativa 

procede a um balanço de resultados no final de um segmento de ensino-

aprendizagem, acrescentando novos dados aos recolhidos pela avaliação 

formativa e contribuindo para uma apreciação mais equilibrada do trabalho 

realizado. Permitiu-me, deste modo, confrontar os resultados das 
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aprendizagens da minha turma e melhorar o meu desempenho no futuro, no 

que diz respeito ao processo de ensino – aprendizagem. 

 Este tipo de avaliação distingue-se da avaliação inicial e formativa em 

relação à intenção com que é realizada, apesar de os parâmetros definidos 

para a observação poderem ser os mesmos. Um exemplo que o demonstra, é 

apontado por Ribeiro & Ribeiro (1990). Verifica-se que os objetivos que 

parecem atingidos, aquando da realização da avaliação formativa, como 

consequência de um ensino recente, não foram, de facto, definitivamente 

adquiridos, como acaba por revelar a avaliação sumativa.  

 Geralmente, este tipo de avaliação é utilizado no final de uma unidade 

temática, que permite ao docente avaliar o processo de ensino-aprendizagem, 

através da comparação dos objetivos definidos e dos objetivos alcançados.  

 Durante este ano letivo, a avaliação sumativa foi realizada no final da 

lecionação de cada unidade temática, tendo como objetivo de verificar o nível 

dos alunos de acordo com a sua progressão e aprendizagem dos conteúdos. 

Através do nível demonstrado pelos alunos, foi possível classificar os alunos 

quantitativamente. De salientar que foi realizado um teste teórico no 2º período, 

que contribuiu para avaliar a assimilação de conteúdos de forma mais 

pormenorizada. 

 A participação em diversas reuniões de grupo foi útil para melhorar 

qualitivamente a minha prática enquanto professora, pois tive conhecimento 

das melhores formas de avaliação dos alunos e torná-la o mais justa possível. 

Sendo assim, o departamento de EF desta escola estabeleceu um modelo de 

avaliação particular e, como tal, foi por este que me baseei na classificação dos 

meus alunos.  

 Acredito que a avaliação dos alunos deve ter em vista a promoção do 

seu sucesso educativo. Deste modo, observei e registei o desempenho/ 

participação do aluno em cada aula, registei a prestação do aluno no início e 

final de cada unidade temática e apliquei um teste escrito e um trabalho de 

grupo com apresentação oral. A utilização destes métodos e instrumentos de 

avaliação permitiram-me recolher em cada aula informações sobre cada aluno, 

relativa a aspetos sócio afetivos, motores e do próprio conhecimento 

desportivo. Tive ainda consideração as atitudes dos alunos, tais como a 

pontualidade, assiduidade, participação, empenho, disciplina, entre outros.  
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 Após ter percorrido este trajeto, tenho consciência que se trata de uma 

dimensão muito complexa e que incute no professor questões como: Estarei a 

ser justa na avaliação? Será que o aluno merece melhor classificação?  

 Estas questões ao longo do ano letivo foram desvanecendo, sentindo-

me mais confiante, mais realizada, com capacidade de realizar as tarefas 

incumbidas ao professor, desde a conceção do processo, o planeamento, a 

realização da ação e a avaliação da prestação e rendimento dos alunos. 

 No entanto, não termino este percurso – estágio profissional convicta 

que já sou uma professora competente e com sucesso. Esta etapa foi a 

primeira de muitas na minha vida. O meu processo de aprendizagem é longo, 

muito longo. É um processo contínuo que me permite desenvolver 

profissionalmente. Por isso, a aprendizagem não termina aqui.  

 

4.2 Área 2 e 3 – Participação na Escola e relações com a 

comunidade 

 

 Neste capítulo, serão tidas em consideração todas as atividades não 

letivas realizadas. Estas atividades tinham em vista a minha integração na 

comunidade escolar, o meu conhecimento das condições locais da relação 

educativa e a exploração da ligação entre a escola e o meio (Matos, 2011). 

 Foram realizadas diversas atividades direcionadas ao meio escolar que 

também conduzissem a uma mobilização da comunidade escolar, promovendo 

o sucesso educativo e reforçando o papel do professor de Educação Física 

(Matos, 2011), que serão expostas de seguida. 

 O envolvimento no meio escolar englobou o contacto com os diferentes 

papéis existentes na escola (coordenação de departamento de Expressões, 

coordenação de grupo de Educação Física, professora de Educação Física, 

direção de turma, coordenação do Desporto Escolar), clarificando melhor o 

papel do professor e da escola. Para tal, tornou-se essencial compreender a 

estrutura hierárquica e funcional da escola, bem como, as relações 

estabelecidas entre os vários elementos da comunidade escolar. 

 Ao longo do ano letivo tive a oportunidade de participar em várias 

reuniões de Departamento de Expressões, de Grupo de Recrutamento 620, de 
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conselho de turma e de Encarregados de Educação. Nestas aferi a 

responsabilidade de cada coordenador, do diretor de turma nos assuntos 

burocráticos que é essencial para que a escola e cada turma tenham êxito. 

 Neste contexto, procurei alcançar uma visão mais abrangente sobre o 

ensino, sobre o que significa ser professora, sobre saber estar numa escola e 

sobre o impacto que o contexto sócio histórico do ensino e das instituições 

escolares podem ter no seu funcionamento organizacional (Fernandes, 2003). 

 

4.2.1 O papel de Diretor de Turma  

 

 Uma das tarefas inerentes ao estudante estagiário é compreender o 

papel de diretor de turma na sua relação com os pares, sob o ponto de vista 

administrativo e de gestão de relações humanas e enquanto responsável pela 

área de Formação Cívica (Matos, 2011). Como tal, procurei ao longo do ano 

contactar de uma forma próxima com o trabalho do diretor da minha turma, 

assistindo às reuniões de Conselho de Turma e de Encarregados de 

Educação. Procurei saber as tarefas realizadas, ter acesso às leis que regulam 

o papel do diretor de turma na escola e à componente mais burocrática das 

reuniões, isto é, as atas onde estão todos os aspetos referentes à aplicação 

dos procedimentos a adotar segundo o regulamento.  

 Desde logo, compreendi que para que um bom trabalho seja 

desenvolvido na turma, é imprescindível que o diretor de turma desempenhe 

com rigor as suas tarefas e que promova um ambiente de responsabilidade, 

quer nos alunos, quer nos encarregados de educação.  

 De facto, a missão de diretor de turma está revestida de uma 

importância fundamental no que concerne ao equilíbrio de todas as forças que 

intervêm no processo educativo e, de um modo especial, na ligação às famílias 

dos/as alunos/as. Neste contexto, particularmente, o diretor de turma, assume 

diversas vezes o papel de confidente, tendo de estar preparado para saber 

ouvir, aconselhar e fazer a ponte entre as famílias e os/as próprios/as 

alunos/as. Assim, torna-se evidente o seu papel de mediador entre escola-

família.  
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 Também são preocupações do diretor de turma incrementar a Educação 

para a Cidadania, visando o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 

como elemento fundamental no processo de formação de cidadãos 

responsáveis, críticos, ativos e intervenientes.  10                 

 O diretor de turma tinha ao seu dispor 45 minutos em conjunto com os 

seus alunos, a fim de proceder a um acompanhamento mais sistemático, seja 

no que diz respeito à vertente académica, seja relativamente à dimensão 

pessoal dos pequenos cidadãos em formação. A Formação Cívica aparece 

assim como um espaço de integração e desenvolvimento de atitudes e saberes 

que contribuam para a melhoria das competências essenciais das outras 

disciplinas do Currículo. Apresenta-se, ainda, como um espaço privilegiado 

para a aquisição e o desenvolvimento das competências transversais. 

 A minha presença nas aulas de Formação Cívica foram um meio de 

aprendizagem para mim enquanto estudante estagiária. O convite para intervir 

nas aulas de Formação Cívica por parte do diretor de turma permitiu-me que 

transmitisse os meus conhecimentos acerca dos vários conteúdos essenciais: 

Relacionamento Interpessoal/ Solidariedade, Cidadania/ Voluntariado, Ação 

para o voluntariado, Alimentação, Higiene pessoal/ Oral, Indisciplina, 

Comportamentos de risco, Defesa ambiental, Sociedade, Prevenção 

Rodoviária, Organização do Estado e as Instituições e a Sexualidade (tema 

mais debatido). 

 Penso que a Formação Cívica contribuiu muito para o desenvolvimento 

das competências necessárias ao exercício de cidadania na minha turma.  

Para além da responsabilidade pela área não disciplinar – Formação 

Cívica, o diretor de turma verifica se os critérios da disciplina são cumpridos, 

assim como, se os sumários são redigidos corretamente pelo corpo docente da 

turma. Perante as diversas funções do diretor de turma, podemos concluir que 

este é um elemento fundamental na comunidade educativa.  

 Nas reuniões de conselho de turma, constatei que o diretor de turma 

preparou as reuniões de acordo com as determinações do Conselho 

Pedagógico e/ou Conselho de Turma, zelou pelo bom funcionamento das 

mesmas, assegurou o correto preenchimento de pautas e do quadro de mérito 

                                                           
10

 Decreto - Lei n.º 6/2001 
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(alunos com média de frequência ≥ a 18 valores), assim como a leitura da 

apreciação global do conjunto dos alunos da turma.   

 Em síntese, segundo o regulamento interno da ESDD um diretor de 

turma desempenha funções como:  

a) Assegurar a articulação entre os professores da turma com os alunos, pais e 

encarregados de educação;  

b) Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo entre 

professores e alunos;  

c) 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;  

d) Articular as atividades da turma com os pais e encarregados de educação 

promovendo a sua participação;  

e) Adotar medidas tendentes à melhoria das condições de aprendizagem e à 

promoção de um bom ambiente educativo, competindo-lhe articular a 

intervenção dos professores da turma e dos pais e encarregados de educação 

e colaborar com estes no sentido de prevenir e resolver problemas 

comportamentais ou de aprendizagem;  

f) Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o seu caráter 

globalizante e integrador;  

g) Coordenar o desenvolvimento do Projeto Curricular de Turma;  

h) Comunicar as faltas aos serviços administrativos e justificá-las de acordo 

com a legislação em vigor;  

i) Apresentar ao coordenador dos diretores de turma um relatório crítico anual, 

do trabalho desenvolvido; 

Neste contexto, posso então concluir que a principal função de um 

diretor de turma é orientar um conjunto de alunos, sobre sua responsabilidade, 

na sua vida escolar ao longo de todo o ano letivo. 

Perante a minha participação com a direção de turma posso referenciar 

que todas as tarefas por mim desempenhadas ao longo deste 1º ano, foram 

para mim de grande importância, pois num futuro próximo vou ser eu a diretora 

de turma, e numa função como esta é necessário saber de antemão que 

tarefas realizar, que situações poderão acontecer. 
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4.2.2 A atividade de ensino e treino de Desporto Escolar 

 

 Compreender a atividade de ensino e treino de Desporto Escolar, 

enquanto processo dominantemente pedagógico (Matos, 2011), foi mais uma 

tarefa incumbida aos estudantes estagiários. Como tal, desde o início do ano 

letivo, disponibilizei-me para colaborar na modalidade de Natação do desporto 

escolar.  

 Em contexto escolar, Pina (1997) defende que o projeto de Desporto 

Escolar deve ser parte integrante do Projeto Educativo de Escola, já que este é 

transmite inovação e transformação.  

 No que concerne aos professores de Educação Física responsáveis pela 

modalidade de Natação, tive a perceção que estão sensibilizados para a 

necessidade do fomento do Desporto em contexto escolar, pois para a maioria 

dos adolescentes a prática do Desporto Escolar é a única maneira possível de 

praticarem desporto de uma forma organizada, promovendo valores essenciais 

para a formação dos adolescentes. 

 Ao longo do ano letivo tive várias conversas com os professores de 

Educação Física, nas quais percebi que os professores têm a preocupação em 

motivar os jovens para a prática desportiva, dando assim uma resposta efetiva 

à comunidade educativa.  

 É indiscutível que o Desporto Escolar promoveu um desenvolvimento 

social e relacional dos alunos, assim como a sua evolução da técnica de nado. 

Pelas suas características, apela à adoção de comportamentos de autonomia, 

responsabilidade e sentido crítico, de criação de ambientes de comunicação, 

de desenvolvimento da autoestima e da superação à fobia da água.  

 Neste sentido, tive conhecimento que o Desporto Escolar promove o 

desenvolvimento das competências sociais e relacionais dos alunos, permitindo 

também aos alunos a prática de atividades desportivas, num ambiente 

educativo e sob a orientação dos professores devidamente qualificados, 

configurando-se como principal possibilidade, para muitos dos nossos “ alunos” 

poderem participar em quadros competitivos de forma regular. 

 A Escola Secundária de D. Dinis não fugiu à exceção e também deu a 

oportunidade aos alunos de participarem nestas atividades desportivas com 
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caráter competitivo. Durante o ano letivo colaborei nesta área como professora 

“auxiliar”, porque eu como estudante estagiária não posso desempenhar o 

papel de professora responsável. Como tal, para ajudar os professores 

responsáveis pela modalidade de Natação, acompanhei os alunos que ainda 

se encontram na fase preparatória – Adaptação ao meio aquático.  

 O meu principal objetivo com estes jovens foi atingido – eliminar a 

rigidez muscular produzida pelo sentimento de fobia à água, terem acesso à 

educação e ao bem-estar físico através da prática desportiva, assim como, 

terem acesso à educação moral, social, inteletual e à promoção de saúde.  

 A minha participação na escola, colaborando nas atividades de desporto 

escolar, deu-me a oportunidade de estar por dentro deste processo - desporto 

escolar - incutindo em mim o desejo de vir a ser professora de desporto 

escolar.  

 A minha colaboração nas atividades de desporto escolar contribuiu sem 

dúvida alguma para a minha formação e para o meu futuro como professora. A 

minha participação na vida da ESDD só me trouxe benefícios e nunca descurei 

tal situação, pois isso vai ajudar-me a resolver problemas futuros, ter uma 

bagagem teórica e prática rica para encarar outros alunos, outra escola, outro 

meio. Ainda neste ponto, a minha formação ficou ainda mais consistente, pois o 

gosto pela modalidade ficou ainda mais vincado, vou ter a possibilidade de 

diversificar a minha atividade e porque reconheço que a prática de desporto 

escolar é uma mais-valia para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Atividades desenvolvidas na escola pelo núcleo de estágio 

 

 No âmbito das áreas 2 e 3 Participação na escola e relações com a 

comunidade, os estudantes estagiários têm que realizar um evento de forma a 
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promover as atividades físicas e desportivas, com o objetivo de promover a 

integração e a socialização dos alunos, assim como, a promoção de estilos de 

vida ativos e saudáveis junto da comunidade educativa (Matos, 2011). 

 Assim, os dois núcleos de estágio da Escola Secundária de D. Dinis 

participaram ativamente em todas as tarefas desenvolvidas pela nossa área 

disciplinar, assumindo funções de colaboração e participação, mas também de 

organizadores e coordenadores de um evento. 

 Promovemos a prática desportiva regular, nas atividades realizadas ao 

longo do ano, tendo como objetivos:  

 

 Motivar a população alvo para a prática desportiva; 

 Sensibilizar um maior número de pessoas para a prática desportiva; 

 Promover o convívio entre pessoas com um gosto em comum – a prática 

desportiva; 

 Promover desportivamente a Escola; 

 Fomentar a cultura desportiva; 

 Conceber e utilizar processos de promoção de estilos de vida ativa e 

saudáveis junto da comunidade educativa.  

 Do ponto de vista pessoal, foi neste âmbito que procurei desenvolver e 

colocar à prova as minhas competências organizacionais e coordenativas 

adquiridas ou ainda por adquirir.  

 De seguida, vou descrever a atividade desenvolvida, com intuito de 

ilustrar os principais ganhos nesse processo.  
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4.2.3.1 Atividades na semana da Escola: “Mexer é Viver”  

 

No dia 17 de abril de 2012 realizou-se a atividade “Mexer é Viver” na Escola 

Secundária de D. Dinis, organizada pelos Núcleos de Estágio de Educação 

Física, com a colaboração do Departamento de Educação Física da referida 

escola e alunos do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva. 

  Esta atividade tinha como objetivo incentivar a prática desportiva nos 

alunos de várias escolas pertencentes ao concelho de Santo Tirso.  

Tendo em conta este objetivo, o primeiro passo foi analisar o contexto no 

qual a atividade se iria desenvolver. Sabendo que a ESDD estava com as suas 

infraestruturas em remodelação, a atividade seria desenvolvida na ESDD. 

Contudo, tínhamos conhecimento que a atividade poderia ser realizada nas 

novas instalações desportivas da ESDD, caso estivessem disponíveis na data 

da atividade.  

Perante os objetivos estabelecidos, surgiu a necessidade de definir o 

tema da atividade. Entendemos que deveria ser apelativo e genuíno, tendo sido 

definido que “Mexer é Viver” adequava-se perfeitamente às nossas pretensões.  

Sendo um evento onde a população alvo eram os alunos da ESDD e 

escolas convidadas, pertencentes ao concelho, pretendíamos, desde início, 

proporcionar atividades pouco conhecidas ou pouco praticadas nesta cultura 

escolar. Procurámos saber as atividades desenvolvidas no ano letivo anterior, 

para não existir o risco de serem repetidas. Foram pensadas atividades como o 

StreetSurfing, Pólo Aquático, de forma a sensibilizar os alunos para a prática 

de atividades físicas, o hábito da prática das mesmas e a possibilidade dos 

alunos experimentarem atividades pouco usuais nas aulas de Educação Física. 

Para minimizarmos os gastos monetários inerentes à atividade, os 

estudantes estagiários tentaram encontrar, pelos próprios meios, patrocínios. 

Encontrar um apoio financeiro seria fundamental, para conseguir adquirir 

materiais e solicitar os responsáveis pela modalidade Street Surfing.  

Uma vez que a Escola Secundária de D. Dinis não reunia as condições 

logísticas e materiais necessárias à realização deste evento, fomos 

confrontados com a necessidade de procurar um espaço para a sua realização. 

Esta necessidade levou-nos a contacto com o responsável das instalações do 
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Ginásio Clube de Santo Tirso que, com grande amabilidade, nos disponibilizou 

o pavilhão desportivo e a piscina. Para além deste complexo desportivo reunir 

boas condições espaciais para a realização do evento, a sua localização perto 

da escola acabou por ser uma mais-valia para nós, evitando assim, a 

necessidade de arranjar transporte para os alunos. 

A partir do momento em que foi estabelecido o local de realização do 

evento, partimos à procura de monitores de Street Surfing e de atletas do 

Vitória Sport Clube. De facto, esta tarefa de certa forma foi facilitada, dado que 

a estudante estagiária Cristina conhecia monitores de Street Surfing e o Daniel 

conhecia alguns membros do V.S.C. 

De modo a garantir o êxito do nosso evento, optámos por divulgar o 

evento na escola e no Ginásio Clube de Santo Tirso, para assim dar maior 

visibilidade à atividade perante a comunidade escolar (ver anexo 4 e 5). 

 No sentido de cativar os alunos para participarem na atividade, 

contámos com o auxílio dos professores de Educação Física, que divulgaram a 

realização do evento junto das suas turmas. Também com o objetivo de 

motivar os alunos para a sua participação na atividade, eu e os estudantes 

estagiários Daniel e Liliana durante três manhãs fomos a mascote do evento 

(Galinha) (ver anexo 6). 

 Depois de todo o processo de divulgação, restava-nos ainda garantir a 

alimentação dos alunos. Por conseguinte, contámos com a ajuda da Escola 

Secundária de D. Dinis, que nos forneceu o suplemento alimentar. 

 Após um longo período de preparação e organização do evento “ Mexer 

é Viver” conseguimos finalmente passar à sua realização.  

 Chegado o dia da atividade tínhamos tudo planeado e organizado de 

forma a não existirem lacunas. Para tal, os estudantes estagiários distribuíram-

se pelas três instalações das atividades (Piscina, Sala de Ginástica e Pavilhão) 

e contaram com a notável ajuda dos alunos da turma do Curso Técnico de 

Apoio à Gestão Desportiva e de alguns professores do grupo de Educação 

Física da escola.  

 No que diz respeito aos alunos, é de destacar a contribuição deles com 

a montagem/desmontagem do material utilizado no evento e ainda com a 

orientação dos alunos em cada atividade.  
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 Por outro lado, houve um grande empenhamento por parte dos alunos 

nas atividades, estando bastante tempo em prática. A diversidade e a novidade 

das atividades presentes também contribuíram para este elevado 

empenhamento. 

 Em qualquer organização de eventos desportivos surgem sempre 

imprevistos, pequenos problemas de última hora.  

 Ora, aqui foi posto à prova a nossa capacidade de ajustar e reajustar, a 

nossa tomada de decisão no momento. 

 Alguns dos pontos fracos na realização da atividade prenderam-se com 

a descoordenação entre a entrega dos crachás e o registo das presenças dos 

participantes na Atividade. Esta é uma das situações que poderia ter sido 

planeada de melhor forma, porque com a participação de quase 300 alunos 

deveríamos ter pensado que apenas uma pessoa a distribuir os crachás, teria 

uma demora longa e poderia atrasar a atividade. Mesmo assim, embora não 

tenhamos anotado todos os alunos que estiveram presentes, isso já 

saberíamos pelos crachás que sobravam, quais os alunos que não 

apareceram. 

 Outro entrave verificado no momento da receção dos participantes foram 

as condições meteorológicas, não sendo as mais favoráveis. Por outro lado, as 

condições meteorológicas implicaram que o local da realização do Street 

Surfing fosse na sala de ginástica, o que provocou nos estudantes estagiários 

uma certa preocupação com a possível danificação do piso com as rodas. 

Infelizmente, o facto do Street Surfing ter sido realizado na sala de ginástica e 

não no campo de ténis cortou a visibilidade da mesma e reduziu o espaço de 

prática. 

 No entanto, também houve pontos positivos na realização do Pólo 

Aquático que se prendem com a possibilidade de haver assistência na piscina, 

na qual não dispõe de bancadas. Não estando planeado, pensamos que foi 

positivo, já que deu alguma visibilidade à atividade. 

 Por outro lado, tivemos feedbacks emitidos pelos participantes, que nos 

levam a crer que a introdução desta modalidade foi contextualizada indo ao 

encontro das expetativas dos alunos. Quem sabe se no futuro não haverão 

abordagens de mini Pólo aquático nas aulas de Educação Física e/ou Desporto 

Escolar da ESDD.  
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 No balanço final consideramos que a realização desta atividade foi 

coroada de êxito, onde a sua realização deixou um sentimento de satisfação 

em todos aqueles que nela participaram. Apesar de todos os prós e os contras 

mencionados acima, foi com grande orgulho e satisfação que vimos o sucesso 

desta atividade espelhado nos rostos dos seus participantes (ver fotos da 

atividade em anexo 7).  

  

 

“No dia 17 de Abril, o 2º B participou na atividade " Mexer é Viver", 

 organizada pelo núcleo de estágio de Educação Física  da Escola Secundária 

D. Dinis, em S. Tirso. Foi uma manhã muito divertida e bem diferente...os 

alunos realizaram várias provas: Jogo do equilíbrio, Bosuball, Fitball Game, 

Jogo da Corda e Streetsurfing... ficou a vontade de voltar e repetir!”  

 

Professora Clara (Escola Profissional Agrícola Conde de S. Bento - Santo 

Tirso) 

 

 Por outro lado, a atividade “Mexer é Viver” teve grande impacto no 

concelho de Santo Tirso, tendo sido publicado um artigo referente à atividade 

no jornal local. (ver anexo 8). 

 A nível pessoal, a realização deste evento assumiu-se como uma grande 

mais-valia na minha formação, pois foi possível desenvolver as minhas 

competências organizativas, profissionais relacionais e pessoais, verificar os 

problemas e as dificuldades que habitualmente surgem na organização destas 

atividades. A realização deste evento permitiu-me não só conhecer a mim e o 

meu trabalho, mas também permitiu-me criar um maior envolvimento com a 

escola e com a comunidade local. Desta forma, através de sinergias entre a 

comunidade local e a escola, ajudei a facilitar não só a inclusão e socialização 

dos alunos das diversas escolas do concelho de Santo Tirso, como a minha 

própria integração na comunidade. 

O balanço do evento foi positivo, pois tínhamos 272 alunos inscritos e 

desses estiveram presentes 226, o que indica que estiveram ausentes 46 

alunos. Como tal, o sucesso desta atividade teve um feedback positivo para a 
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escola, o que se refletiu na forma como passei a ser considerada pelos outros 

professores.  

Com a realização deste evento desportivo pude não só integrar-me na 

comunidade escolar, como também assumir-me como uma profissional 

competente que ajudou a promover estilos de vida ativa e saudáveis junto da 

comunidade educativa. 

 

4.3 Área 4 – Desenvolvimento Profissional 

 

4.3.1 – Investigação – Ação 

 

 A investigação-ação é uma metodologia de investigação ao serviço da 

construção de conhecimento social relevante, simultaneamente útil para a 

resolução de problemas concretos e para o desenvolvimento das ciências 

sociais (Silva, 1996), mas também uma estratégia de desenvolvimento 

profissional do professor. Pode ser genericamente entendida, no contexto da 

formação de professores e da promoção do seu desenvolvimento profissional, 

como uma estratégia de questionamento auto-reflexivo, sistemático e científico 

feito pelos próprios para melhorar a prática (McKernan, 1996). Pode ainda ser 

compreendido como o estudo sistemático das tentativas de mudança e 

melhoria da prática educativa, feito por grupos de participantes, através das 

suas ações na prática e através da sua reflexão sobre os efeitos dessas ações 

(Ebbutt, 1985).  

 Pelo exposto, pode inferir-se que o objetivo básico e essencial da 

investigação-ação é, por um lado, obter melhores resultados naquilo que se faz 

e, por outro, facilitar o aperfeiçoamento das pessoas e dos grupos com que se 

trabalha. 

 Sendo a Investigação-ação uma metodologia deveras “apelativa e 

motivadora”, como investigadora vou formular primeiramente princípios 

especulativos, hipotéticos e gerais em relação ao problema que foi identificado 

(Chagas). A partir destes princípios, podem ser depois produzidas hipóteses 

quanto à ação que deverá mais provavelmente conduzir, na prática, aos 

melhoramentos desejados. Essa ação será então experimentada e recolhida a 
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informação correspondente aos seus efeitos; essas informações serão 

utilizadas para rever as hipóteses preliminares e para identificar uma ação mais 

apropriada que já reflita uma modificação dos princípios gerais. A recolha de 

informação sobre os efeitos desta nova ação poderá gerar hipóteses 

posteriores e alterações dos princípios, e assim sucessivamente…(Nunan, 

1989). 

 

4.3.1.1 – “ As tendências motivacionais dos alunos para as aulas de 

Educação Física “ 

As tendências motivacionais dos alunos para as aulas de 

Educação Física  

 

Hélia Alexandra Trancoso da Cruz 

Faculdade de Desporto – Universidade do Porto 

 

Resumo  

O objetivo deste estudo foi verificar se existem diferenças motivacionais 

intrínsecas e extrínsecas, considerando o sexo e o curso para a prática das 

aulas de Educação Física. Esta pesquisa caracterizou-se como sendo 

descritiva. A amostra foi composta por 40 alunos de ambos os sexos, na faixa 

etária de 15 a 17 anos, do 10º ano de escolaridade da Escola Secundária de 

D.Dinis do concelho de Santo Tirso, que se dispuseram a participar da 

pesquisa. O instrumento de recolha de dados utilizado foi elaborado por 

KOBAL (1996); trata-se de um questionário referente à identificação de motivos 

intrínsecos e extrínsecos. A análise de dados foi realizada com o auxílio do 

programa informático (SPSS na versão 18). Posteriormente elaborou-se uma 

análise descritiva das variáveis através do Teste t de Student para amostras 

independentes. Diante das diferenças verificadas entre os sexos masculino e 

feminino, pode-se considerar que os alunos do curso de Artes estão mais 

motivados que os alunos do curso de Línguas e Humanidades para a prática 

das aulas de Educação Física.  

 

Palavras-chave: Motivação. Aulas de Educação Física. Adolescentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreender os efeitos da participação desportiva dos adolescentes no 

seu desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo, é uma necessidade 

emergente das Ciências da Educação Física e Desporto (Wong & Bridges, 

1995). No entanto, apesar do elo entre a atividade física e a saúde estar 

perfeitamente documentado (Georgiadis et al., 2001; Vlachopoulos et al., 

1997), existem muitos adolescentes e adultos que não realizam atividades 

físicas e desportivas ou são sedentários (Biddle & Goudas, 1996; Dubbert, 

2002). Assim, estudar e identificar as determinantes psicológicas é uma 

necessidade para desenvolver estratégias adequadas para aumentar os níveis 

de atividade física (Georgiadis et al., 2001). 

Desta forma, a Educação Física é considerada como um período crítico 

do percurso educacional dos adolescentes, dado que pode promover o futuro 

envolvimento desportivo e decisões acerca da participação em atividades 

físicas futuras (Biddle & Chatzisarantis, 1999; Ferrer-Caja & Weiss, 2000). É 

coerente afirmar que os programas de atividade física e desportiva na escola 

terão consequências positivas quando os adolescentes se encontram 

motivados para participar nas aulas de Educação Física. Como tal, adquirem 

resultados positivos a nível físico, social, cognitivo e afetivo, como produto 

dessa participação. 

 Sallis & McKenzie (1991) referem que as experiências positivas na 

Educação Física podem influenciar as crianças a adotar estilos de vida 

saudáveis enquanto adultos, o que promove uma melhoria da saúde pública. 

 Assim, assume-se que um estilo de vida adulto ativo poderá ter origem 

num estilo de vida ativo em idades mais jovens (Shepard & Trudeau, 2000). 

Deste modo, considera-se que a adoção de um leque mais alargado de 

modalidades desportivas, que permitam a escolha de atividades, venham a 

reduzir o desinteresse verificado com o aumento da idade (Fox, 1991). A 

investigação em crianças e em adolescentes assume-se desta forma como 

uma prioridade, com vista à determinação dos níveis de atividade física 

adequados para a obtenção de benefícios, a nível psicológico, biológico e 

social (Biddle et al., 1999; Lintunen et al., 1999). No entanto, verifica-se que à 
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medida que os indivíduos envelhecem, o seu interesse e participação na 

Educação Física diminui (Standage & Treasure, 2002; Wersch et al., 1992), 

antevendo-se aquela que será a adoção de um estilo de vida sedentário, 

distante dos benefícios de qualidade de vida que a atividade física proporciona.  

Este assunto tem sido largamente discutido nos últimos anos por vários 

autores, entre os quais se destacam Weinberg et al., (2000); Longhunst & 

Spink, (1987); Yang, Telama, Lenkinen, (2000) citado por (Mota & Sallis, 2002). 

No entanto, os resultados obtidos em diversos estudos têm demonstrado que 

as razões para a participação desportiva devem-se essencialmente a aspetos 

intrínsecos, como o divertimento, o prazer e as competências, e muito menos 

às razões extrínsecas, como o estatuto ou a influência dos pais.  

Perante o exposto, pretende-se com este estudo avaliar as tendências 

motivacionais (intrínseca e extrínseca) de alunos do 10º ano de escolaridade 

nas aulas de Educação Física, de forma a permitir otimizar os níveis 

motivacionais intrínsecos e extrínsecos e promover estilos de vida mais 

saudáveis. 

Consideramos pertinente o estudo deste tema face a outros, porque os 

profissionais da área de Educação Física sempre atribuíram grande 

importância a esta temática e reconhecem a sua influência para o alcance do 

sucesso neste âmbito. Outro facto que comprova a pertinência desta 

investigação é a realização de estudos por Greenockle et al., (1990) e Solmon 

(1991) citado por (Pereira, 1995) que comprovam que a motivação do aluno 

exerce uma grande influência sobre a sua aprendizagem. 

Este estudo poderá ter implicações no tipo de tarefas propostas e na 

abordagem do professor em relação aos alunos. Assim, o docente de 

Educação Física poderá lidar de forma mais eficiente com a complexidade e 

heterogeneidade que caracteriza o corpo de alunos, tendo a sensibilidade e 

competências necessárias para motivar cada aluno de acordo com as suas 

características.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

A Motivação 

 

O estudo da motivação tem sido um dos principais objetivos da 

psicologia em geral e da psicologia do desporto em particular (Biddle, 1993). 

Assim, no sentido de compreender o termo motivação, passo à sua 

definição de acordo com a literatura.   

O termo motivação derivado do verbo em latim «movere» é um conceito 

com diversas definições e é o que leva a pessoa a fazer algo, mantendo-se em 

ação e ajudando-a a completar tarefas (Pintrich & Shunk, 2002). 

 Serpa (1990b, p. 101) define a motivação “ como um constructo teórico 

no domínio da psicologia que se ocupa de tais razões”.  

Samulski (1995) refere que “a motivação é caracterizada como um 

processo activo, intencional e dirigido a uma meta, o qual depende da 

interacção de factores pessoais (intrínsecos) e ambientais (extrínsecos). 

Segundo este modelo, a motivação apresenta uma determinada energia ou 

nível de activação direccionada a relação de comportamentos, intenções e 

interesses” (Samulski, 2009, p. 168). 

 Segundo Abreu (1998, p. 5), “a motivação está na raiz do 

comportamento. Toda a atividade tem origem numa ‘energia’ geradora de 

‘forças’, ou de ‘dinamismos’ que mobilizam ou poem em movimento os 

protagonistas da atividade”. 

 De acordo com Fernandes (1986, p. 75) a motivação “aparece 

significativamente ligada ao comportamento, por vezes como uma causa 

determinante… no que concerne ao desporto, é reconhecido que a motivação 

representa, a par da aptidão (física e intelectual) a variável mais importante que 

condiciona o rendimento e o grau de eficácia do comportamento”.  

Cruz e colaboradores (1988), citados por Singer (1984, p. 113) e Cruz 

(1996), citado por Singer (1984, p. 305) afirmam que “a motivação é 

responsável pela selecção e preferência por alguma actividade, pela 

persistência nessa actividade, pela intensidade e vigor (esforço) do rendimento 

e pelo carácter adequado do rendimento relativamente a determinados 

padrões”. 
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Dada a pertinência do tema passamos a apresentar uma revisão de 

algumas investigações que avaliaram a motivação de alunos nas aulas de 

Educação Física (Quadro 1). 

 

 

QUADRO 1 – Quadro resumo das investigações sobre a motivação nas aulas 

de Educação Física 

 

Autores Objetivo 

Marzinek e Feres Neto (2007) Comparar a motivação intrínseca e extrínseca dos alunos 

do sexo feminino e masculino que praticam a Educação 

Física no ensino fundamental e médio. 

Darido (2004) Verificar as origens e razões pelas quais os alunos se 

afastam da prática da Educação Física Escolar. 

Folle, Pozzobon e Brum (2005) Investigar os modelos de ensino, o nível de satisfação 

dos alunos e os fatores motivacionais presentes nas 

aulas de Educação Física. 

Staviski e Cruz (2008) Investigar aspectos motivadores e desmotivadores no 

contexto da Educação Física Escolar com base na 

percepção de alunos. 

Perfeito et al. (2008) Identificar o perfil dos escolares que participam das aulas 

de Educação Física assim como sua percepção quanto a 

estas aulas. 

Botelho (2006) Construir uma escola voltada para uma ação motivacional 

que favoreça o desenvolvimento da auto-estima do 

estudante através do esporte escolar. 

 

Citado por (Masseru, 2010) 

 

 A motivação tem sido um tema sobre o qual, ao longo dos anos, se 

realizaram diversas investigações e pesquisas no âmbito da disciplina de 

Educação Física. De uma forma geral, as investigações sobre a motivação 

surgiram em grande escala nas décadas de 1970 e 1980, onde este assunto 

compreendia cerca de um terço da literatura publicada no âmbito da psicologia 

(Cratty,1974; Silva & Weinberg,1984) citado por Alves (2003a).  

Numa primeira etapa, as investigações relacionadas com a motivação 

associada à atividade física tiveram como principais objetivos determinar quais 

as razões ou motivos que levam os sujeitos a praticar uma determinada 
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atividade física ou desportiva (ex. Alderman,1976,1978; Alderman & Wood, 

1978 citado por Fonseca et al. (s.d.). 

É de salientar que a investigação no âmbito da temática da motivação 

em contextos de atividade física e desportiva viria a assistir a um ligeiro 

aumento entre a segunda metade da década de 1980 e a primeira metade da 

década de 1990. No que diz respeito à investigação da motivação em Portugal, 

a partir da década de 1990 desenvolveram-se diversas pesquisas sobre os 

motivos indicados pelos sujeitos como subjacentes à sua decisão de praticar 

uma atividade física e desportiva (Fonseca & Maia, 2000). 

Atualmente assume-se que o conhecimento do mecanismo associado à 

motivação no contexto de prática desportiva é pertinente, não só para os 

psicólogos do desporto, mas também para os treinadores, professores e pais 

(Fonseca & Maia, 2000). Só assim, poderão responder a determinadas 

questões, tais como: a persistência no desporto versus abandono desportivo; a 

intensidade na prática; a atenção dos adolescentes por uma determinada 

atividade em detrimento de outra; ou ainda as diferenças individuais na 

aceitação dos resultados. 

 

 

Tipos de Motivação 

 

Segundo Marzinek & Neto (2007), o conceito de motivação divide-se em 

duas componentes principais: 

 

- Motivações intrínsecas (internas ou primárias): incluem fatores 

internos, como o prazer, satisfação, força de vontade em realizar as aulas de 

Educação Física; 

- Motivações extrínsecas (externas ou secundárias): compreendem 

fatores externos que levam os jovens à prática da atividade física, como, por 

exemplo, influência de colegas, dos pais e do professor. 

Para Brito (1974), as motivações intrínsecas estão relacionadas com a 

necessidade de movimento, entendida como uma força, uma «modificação 

somática» do organismo que estimula o sujeito e o faz procurar certos fins por 

meio de certos objetos, desde o seu nascimento e que contribuem para o seu 
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desenvolvimento. Posteriormente, o prazer sentido na realização da atividade, 

isto é, a satisfação interior, o divertimento provocado pela sua participação 

pessoal ao realizar algo com eficácia, ou ao realizá-la pela primeira vez, a 

sensação de dominar o próprio corpo, os gestos, o material e os outros, 

poderão constituir conjuntamente uma fonte de prazer próprio, um desejo, uma 

necessidade de realização. (Brito, 1974). 

Segundo Serpa (1990a), a motivação extrínseca verifica-se quando um 

indivíduo se interessa por uma atividade, sendo esta um meio para alcançar 

um fim, tal como a participação pela satisfação de ser melhor que o outro, 

prestígio, obtenção de recompensas e não-aceitação da punição. 

Segundo Alves (2003a), os sujeitos que participam em atividades 

desportivas motivados extrinsecamente procuram recompensas materiais, 

sociais, satisfazer pressões internas ou evitar algo negativo. Logo, a motivação 

extrínseca tem sido definida como a motivação para trabalhar em resposta a 

algo externo à tarefa ou atividade, como para a obtenção de recompensas 

materiais ou sociais, de reconhecimento, objetivando atender aos comandos ou 

pressões de outras pessoas ou para demonstrar competências ou habilidades.  
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Motivação para as aulas de Educação Física 

 

Os estudos e o interesse dos investigadores na motivação para a prática 

desportiva têm vindo a aumentar gradualmente. Aliás, Biddle (1993) destaca o 

tema da motivação como o que mais interesse despertou nos profissionais de 

psicologia do desporto.  

Segundo Faria (2003), a motivação pode ser encarada como um pré-

requisito para a prática desportiva. No entanto, para que os benefícios dessa 

prática sejam efetivos é necessário desenvolver estratégias para o aumento da 

motivação de cada indivíduo. 

No contexto desportivo, muitos investigadores têm dado ênfase ao 

estudo da motivação, tais como Duda (1992,1993) e Roberts (1992, 1993). 

Segundo Fonseca & Maia (2000), analisando os diversos estudos 

realizados até á data sobre a motivação dos indivíduos em diversos contextos, 

parece destacar-se a elevada variedade quer no que se refere aos temas 

abordados (tais como expetativas de resultado, atribuições, orientações 

motivacionais, motivação intrínseca, motivos, climas motivacionais) quer no 

respeita ao seu enquadramento concetual.  

Os primeiros estudos desenvolvidos em torno do tema da motivação em 

contextos de atividade física e desportiva têm como pioneiros Alderman e 

Wood, que se preocuparam fundamentalmente em determinar quais os motivos 

ou as razões que levam os indivíduos a praticar determinada atividade física ou 

desportiva (Fonseca, 1995). 

De acordo com o mesmo autor, um dos primeiros estudos realizados em 

Portugal acerca deste tópico foi o realizado por Cruz e Cunha em 1986. Outros 

investigadores, designadamente Serpa e Frias (1990), também se 

preocuparam em estudar as razões que levam os jovens portugueses à prática 

desportiva (Fonseca, 1995).  

Em Portugal, têm sido realizados diversos estudos no âmbito desta 

temática. No entanto, no que se refere ao desporto de competição ainda são 

insuficientes.  

Devido ao conhecimento de como funciona a motivação no contexto 

desportivo, tornou-se possível a modificação de aspetos de conduta instintiva, 

sendo esta uma descoberta reveladora e importante para os treinadores e/ou 
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professores prepararem, orientarem e, por conseguinte, controlarem da melhor 

maneira uma sessão de treino/ensino (Nunes, 1995). 

Centrando-nos especificamente na motivação para as aulas de 

Educação Física, como sabemos os alunos não demonstram a motivação com 

a mesma intensidade, pois têm interesses diversificados. Logo, o professor(a) 

deve estar consciente que deve procurar conteúdos diversificados e 

motivantes, para que se consiga responder aos interesses das turmas.  

Não se pode esquecer da relação pessoa - meio, que será decisiva nas 

ações humanas, pois sabe-se que cada indivíduo pode motivar-se por si só 

(intrinsecamente), porém na maioria das vezes são os fatores externos 

(estímulos) que desencadeiam a motivação.  

A respeito desses fatores, Witter & Lomônaco (1984, p. 45) colocam que 

a motivação intrínseca é aquela em que a atividade surge como consequência 

da própria aprendizagem, o material aprendido fornece o próprio reforço, a 

tarefa é feita porque é agradável. Já a motivação extrínseca ocorre quando a 

aprendizagem é concretizada para responder a um outro propósito, como por 

exemplo sucesso, riqueza, popularidade. 

Segundo Weinberg et al. (2000), quer os motivos extrínsecos quer os 

motivos intrínsecos influenciam na tomada de decisão de um indivíduo acerca 

da participação e envolvimento na atividade física/desportiva. Os mesmos 

autores realizaram um estudo acerca dos motivos apresentados por jovens 

para a participação em atividades físicas e desportos de competição, revelando 

que havia diferenças nos motivos de participação naquelas atividades. Nos 

desportos de competição, os adolescentes indicaram como motivos intrínsecos 

mais importantes: divertimento e aperfeiçoamento das técnicas; por sua vez, os 

motivos extrínsecos foram: ficar em forma e estatuto/reconhecimento. 

Para Witter & Lomônaco (1984), o professor é a pessoa na escola que 

tem mais contato com os alunos. Sendo assim, ele tem grande 

responsabilidade no desenvolvimento da motivação dos alunos. 

 Santos (2003), refere que um docente só terá êxito quase pleno se 

conseguir conciliar o ensino a alunos com menos capacidades com os alunos 

que possuem mais capacidades, criando uma igualdade de oportunidades, de 

participação e de progressão na tarefa. O docente de Educação Física deve 

estar consciente da realidade, compreendendo e lidando com a complexidade 
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e heterogeneidade que caracteriza o corpo de alunos. Deve ter adicionalmente 

a sensibilidade e competências necessárias para motivar cada aluno de acordo 

com as suas características.  

 

 

 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

O principal objetivo deste estudo prende-se com a identificação das 

tendências de motivação (intrínseca e extrínseca) de alunos do 10º ano de 

escolaridade nas aulas de Educação Física.  

Deste modo, propusemos os seguintes objetivos específicos: 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Pesquisar as tendências motivacionais dos alunos nas aulas de 

Educação Física. 

- Verificar se existem diferenças estatisticamente significativas na 

motivação intrínseca e extrínseca, considerando o sexo e o curso de alunos do 

10º ano de escolaridade. 

 

 

Justificativa 
 

A educação está presente na sociedade. Em diferentes lugares do 

mundo debate-se cada vez mais o papel pertinente que esta desempenha no 

desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Nesse contexto, a figura do 

docente assume especial importância, visto que o mesmo é responsável pela 

adequação do ensino à aprendizagem, possibilitando dessa forma que o 

processo de aprendizagem seja mais relevante e significativo para os 

discentes. O fim último será garantir a formação de cidadãos autónomos, 

críticos e participativos. 
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Deste modo, torna-se pertinente que o docente, como parte integrante 

do processo ensino/aprendizagem, esteja preparado para enfrentar o enigma 

da motivação, considerando as suas competências e desenvolvendo-as ao 

máximo para tornar as aulas motivantes. 

Sendo este um tema muito atual em quase todos os países, e 

principalmente em Portugal, merece ser estudado de modo a dar-nos os dados 

necessários para procurar estratégias que nos possibilitem responder 

eficazmente a este enigma, até porque o processo de aprendizagem não existe 

sem docentes e discentes.  

 

Com base nos objetivos propostos colocou-se a seguinte hipótese de 

investigação: 

 

Hipótese: Existem diferenças estatisticamente significativas, na 

motivação intrínseca e extrínseca, entre alunos do género masculino e feminino 

e pertencentes a dois cursos do 10º ano de escolaridade (Humanidades e 

Artes). 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Participantes 

 

Os participantes deste estudo foram 40 discentes pertencentes a duas 

turmas do 10º ano de escolaridade da Escola Secundária de D. Dinis, 

pertencente ao concelho de Santo Tirso. 

 

 

Caracterização dos participantes  

 

A amostra é constituída por 40 alunos, sendo 42,7% do género 

masculino e 57,5% do género feminino. A idade média é 15,65 anos, com 

desvio-padrão 0,62, sendo o limite mínimo 15 anos e o máximo 17. Os 
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participantes encontram-se no 10º ano de escolaridade. Relativamente à 

distribuição dos alunos pelo curso, podemos verificar que 50% frequentam o 

curso de Humanidades e os restantes frequentam o curso de Artes.  

O Quadro 2 apresenta os dados relativos à caracterização da amostra 

em estudo. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos participantes em função das variáveis 

sociodemográficas 

Idade 
M DP Mín Máx 

15,65 0,62 15 17 

  
N 

 
(%) 

Género Masculino 17 42,5 
Feminino 23 57,5 

Curso Humanidades 20 50 
 Artes 20 50 

 

Material 

 

De entre as diversas possibilidades de instrumentos a utilizar para a 

recolha de dados, nesta pesquisa a opção recaiu sobre a aplicação de 

questionários. Com efeito, um questionário é um conjunto de questões, feito 

para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos da pesquisa. O 

questionário sendo uma forma de instrumento de coleta de dados é muito 

importante na pesquisa científica, especialmente nas ciências sociais 

(Parasuraman, 1991). 

O instrumento escolhido para a realização deste estudo foi o 

questionário de tendências motivacionais de Kobal (1996). Este instrumento 

determina se os fatores motivacionais dos alunos nas aulas de EF são 

intrínsecos ou extrínsecos. É formado por dois grupos de questões, com 32 

afirmações no total, sendo 16 referentes à motivação intrínseca e 16 referentes 

à motivação extrínseca. Cada afirmação é respondida através de uma escala 

de tipo Lickert sendo as alternativas de resposta as seguintes: 1 = Concordo 

muito, 2 = Concordo, 3 = Estou em dúvida, 4 = Discordo, 5 = Discordo muito. 

Este questionário é o resultado final de nove estudos pilotos aplicados 

por Kobal (1996), sendo que também já foi utilizado posteriormente em várias 
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investigações universitárias (Bastos et al. 2008; Marzinek & Neto (2007)). Os 

itens que compõem o instrumento são apresentados no Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 – Questionário de Tendências Motivacionais de Kobal (1996) 

 

Questão/Tipo de Motivação Motivação 
Intrínseca 

Motivação 
Extrínseca 

1.Participo nas aulas de Educação Física porque: 

Faz parte do currículo da escola    
O meu rendimento é melhor que o dos meus colegas    
Estou com os meus amigos    
Preciso tirar boas notas    
Gosto de atividades físicas    
As aulas dão-me prazer                                                                                                                                                                                                                                                        
Gosto de aprender novas habilidades    
Acho importante aumentar os meus conhecimentos sobre desporto e 
outros conteúdos 

   

Sinto-me saudável com as aulas     
2. Eu gosto das aulas de Educação Física porque: 

Esqueço as outras aulas    
O professor e os meus colegas reconhecem a minha performance    
Sinto-me integrado ao grupo    
As minhas opiniões são aceites    
Saio-me melhor que os meus colegas    
Dedico-me ao máximo à atividade    
Aprendo uma nova habilidade    
Compreendo os benefícios das atividades propostas em aula    
As atividades dão-me prazer    
O que eu aprendo faz-me querer praticar mais     
Movimento o meu corpo    
3. Não gosto das aulas de Educação Física porque: 

As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom para o professor    
Tiro nota baixa    
Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros    
Os meus colegas gozam das minhas falhas     
O professor compara o meu rendimento com o de outro aluno     
Não simpatizo com o professor    
Não me sinto integrado ao grupo    
Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria    
Exercito pouco o meu corpo    
Quase não tenho oportunidade de jogar    
Não sinto prazer na atividade proposta     

Não consigo realizar bem as atividades    
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Recolha de dados 

 

A recolha de dados decorreu durante o mês de maio de 2012 na Escola 

Secundária de D. Dinis, Santo Tirso.  

Antes de se dar início ao estudo, foi obtida a autorização para a 

realização do mesmo do Conselho Executivo da escola, visando a permissão 

da aplicação do questionário aos alunos, para cada uma das turmas em estudo 

(ver anexo 1). 

Após a obtenção do parecer favorável, entrei em contato com os 

diretores das turmas do 10º ano de escolaridade pertencentes a dois cursos 

(Línguas e Humanidades e Artes) que aceitaram participar no estudo de forma 

a decidir um dia para a aplicação dos questionários. 

De forma a garantir a veracidade das respostas por parte dos meus 

alunos, os questionários foram distribuídos de uma forma indireta, pelo diretor 

de turma. Sendo assim, os questionários para os alunos foram acompanhados 

de considerações para os respetivo diretor de turma, aquando da entrega dos 

questionários (ver anexo 2).  

Durante a distribuição dos questionários (ver anexo 3), os alunos foram 

informados que estes pretendiam conhecer algumas das suas tendências 

motivacionais para as aulas de Educação Física, bem como de que o seu 

preenchimento era realizado de uma forma anónima, devendo os alunos 

certificarem-se que responderam a todos os itens.  

Assim e após a explicação do objetivo do questionário, foi apresentada a 

sua forma de preenchimento (nomeadamente no que se refere ao 

esclarecimento de dúvidas, para que se verificasse uma maior coerência 

possível na sua resolução). O preenchimento dos questionários decorreu, 

sempre que possível, num ambiente calmo e sereno, demorando entre dez a 

quinze minutos. 
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Análise dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada com o auxílio do programa informático 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS na versão 18). 

A análise estatística dos resultados compreendeu inicialmente a análise 

descritiva das variáveis em estudo. Posteriormente procedeu-se ao estudo das 

diferenças na motivação intrínseca e extrínseca, considerando as variáveis em 

estudo. Para tal, foi utilizada a estatística paramétrica com recurso ao teste t de 

Student, atendendo à operacionalização das variáveis. 
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5. RESULTADOS 

 

Passamos a apresentar os resultados decorrentes da investigação em 

curso. Estes encontram-se organizados em função do tipo de motivação e da 

variável independente em análise. 

O Quadro 4 apresenta os resultados obtidos para a motivação 

extrínseca considerando o género dos participantes. 

 

Quadro 4 – Estudo das diferenças na motivação extrínseca em função 

do género 

 
Masculino 

(N=17) 

Feminino 

(N=23) 

 

 

 

Questão Itens M DP M DP t p 

 
 
Questão 1 – Participo 
nas aulas de 
Educação Física 
porque: 

Faz parte do currículo da 
escola 

3,47 1,28 3,70 1,46 -0,51 0,62 

O meu rendimento é 
melhor do que o dos 
meus colegas 

3,18 0,88 2,26 0,81 3,40 0,002 

Estou com os meus 
amigos 

3,53 1,18 3,43 1,16 0,25 0,80 

Preciso tirar boas notas 4,24 0,75 4,22 0,95 0,06 0,95 

 
 
 
 
Questão 2 – Eu gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

Esqueço as outras aulas 2,70 1,40 2,61 1,43 0,21 0,83 

O professor e os meus 
colegas reconhecem a 
minha performance 

3,47 1,18 3,01 1,11 1,17 0,25 

Sinto-me integrado no 
grupo 

3,88 0,78 3,95 0,98 -0,26 0,80 

As minhas opiniões são 
aceites 

3,47 0,80 3,69 0,88 -0,83 0,41 

Saio-me melhor que os 
meus colegas 

3,23 1,03 2,48 1,31 1,97 0,05 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 3 – Não gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

As minhas falhas fazem 
com que não pareça 
bom para o professor 

3,06 1,19 3,78 0,90 -2,18 0,04 

Tiro nota baixa 3,06 1,25 3,65 1,19 -1,53 0,14 

Alguns colegas querem 
demonstrar que são 
melhores do que outros 

3,23 1,20 3,56 1,24 -0,84 0,40 

Os meus colegas gozam 
das minhas falhas 

2,70 1,44 2,34 1,33 0,81 0,42 

O professor compara o 
meu rendimento com o 
de outro 

3,05 1,25 3,09 1,28 -0,07 0,95 

Não simpatizo com o 
professor 

2,00 1,00 2,47 1,53 -1,92 0,24 

Não me sinto integrado 
no grupo 

2,35 1,32 2,39 1,49 -0,08 0,93 
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Através da leitura do Quadro 4 podemos verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas considerando o género em relação à 

motivação extrínseca.  

No entanto, verificamos que no item «O meu rendimento é melhor do 

que o dos meus colegas» pertencente à Questão 1 existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os sujeitos do género masculino (M=3,18, 

DP=0,88) e os do género feminino (M=2,26, DP=0,81, t(38)=3,40 p=0,002) a 

favor dos sujeitos do género masculino.  

Encontramos também diferenças estatisticamente significativas no item 

«Saio-me melhor que os meus colegas» pertencente à Questão 2. Os 

participantes do género masculino (M=3,23, DP=1,03) apresentam valores 

médios superiores aos participantes do género feminino (M=2,48, DP=1,31, 

t(38)=1,97, p=0,05). 

Por fim, encontramos diferenças estatisticamente significativas no item 

«As minhas falhas fazem com que não pareça bom para o professor» 

pertencente à Questão 3. Em concreto, os participantes do género masculino 

(M=3,06, DP=1,19) apresentam valores médios inferiores aos participantes do 

género feminino (M=3,78, DP=0,90, t(38)=-2,18, p=0,04).  

Como se pode verificar, existiram diferenças estatisticamente 

significativas em 3 do total de 16 variáveis em estudo.  

Este estudo revela-nos que as raparigas estão mais motivadas 

extrinsecamente para as aulas de Educação Física do que os rapazes. 
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No Quadro 5 são apresentados os resultados obtidos para a motivação 

intrínseca considerando o género dos participantes. 

 

Quadro 5 – Estudo das diferenças na motivação intrínseca em função 

do género 

 
Masculino 

(N=17) 

Feminino 

(N=23) 

 

 

 

Questão Itens M DP M DP t p 

 
 
Questão 1 – Participo 
nas aulas de 
Educação Física 
porque: 

Gosto de atividades 
físicas 

4,41 0,72 4,30 0,88 0,41 0,68 

As aulas dão-me prazer 4,11 0,86 4,00 1,00 0,39 0,70 

Gosto de aprender novas 
habilidades 

4,41 0,62 4,30 0,93 0,41 0,68 

Acho importante 
aumentar os meus 
conhecimentos sobre 
desporto e outros 
conteúdos 

4,44 0,49 4,22 0,80 0,66 0,51 

Sinto-me saudável com 
as aulas 

4,41 0,62 4,30 0,88 0,43 0,67 

 
 
 
 
Questão 2 – Eu gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

Dedico-me ao máximo à 
atividade 

4,17 0,95 4,13 0,76 0,17 0,87 

Aprendo uma nova 
habilidade 

4,18 0,64 4,09 0,79 0,38 0,70 

Compreendo os 
benefícios das atividades 
propostas em aula 

4,23 0,56 4,13 0,63 0,55 0,59 

As atividades dão-me 
prazer  

4,29 0,58 4,22 0,90 0,31 0,76 

O que eu aprendo faz-me 
querer praticar mais 

4,18 0,64 4,22 0,90 -0,16 0,87 

Movimento o meu corpo 4,36 0,61 3,96 1,07 1,38 0,78 

Questão 3 – Não gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

Não há tempo para 
praticar tudo o que eu 
gostaria 

3,76 0,83 3,70 1,18 0,21 0,84 

Exercito pouco o meu 
corpo 

3,30 1,26 3,61 1,11 -0,83 0,41 

Quase não tenho 
oportunidade de jogar 

3,29 1,49 3,61 1,16 -0,75 0,46 

Não sinto prazer na 
atividade proposta 

3,70 1,10 3,78 0,99 -0,23 0,82 

Não consigo realizar bem 
as atividades 

3,41 1,12 4,04 0,71 -2,04 0,05 
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Pela leitura do Quadro 5 podemos verificar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas em relação à motivação intrínseca considerando 

o género dos participantes. Apenas se verifica a existência de diferenças 

estatisticamente significativas no item «não consigo realizar bem as atividades» 

pertencente à Questão 3. Em concreto, os participantes do género masculino 

(M=3,41, DP=1,12) apresentam valores médios inferiores comparativamente 

aos do género feminino (M=4,04, DP=0,71, t(38)=-2,04, p=0,05).   

Como se pode verificar, existiu uma diferença estatisticamente 

significativa do total de 16 variáveis em estudo. Os rapazes valorizam mais 

grande parte os construtos do que as raparigas, à exceção do ênfase no item 

«Não consigo realizar bem as atividades», verificando-se diferenças 

estatisticamente significativas para essa variável em questão. 

Este estudo revela-nos que os rapazes estão mais motivados 

intrinsecamente para as aulas de Educação Física do que as raparigas. 
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No Quadro 6 são apresentados os resultados obtidos para a motivação 

extrínseca considerando o curso (Humanidades e Artes) dos participantes. 

 

 

Quadro 6 – Estudo das diferenças na motivação extrínseca em função 

do curso 

 Línguas e 

Humanidades 

(N=20) 

Artes 

(N=20) 

 

 

 

Questão Itens M DP M DP t p 

 
 
Questão 1 – Participo 
nas aulas de 
Educação Física 
porque: 

Faz parte do currículo da 
escola 

3,55 1,61 3,65 1,14 -0,23 0,82 

O meu rendimento é 
melhor do que o dos 
meus colegas 

2,35 0,98 2,95 0,83 -2,08 0,04 

Estou com os meus 
amigos 

3,25 1,41 3,70 0,80 -1,24 0,22 

Preciso tirar boas notas 4,15 0,93 4,30 0,80 -0,54 0,59 

 
 
 
 
Questão 2 – Eu gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

Esqueço as outras aulas 2,25 1,37 3,05 1,36 -1,86 0,07 

O professor e os meus 
colegas reconhecem a 
minha performance 

2,85 1,23 3,60 0,94 -2,17 0,04 

Sinto-me integrado no 
grupo 

3,90 0,85 3,95 0,94 -0,18 0,86 

As minhas opiniões são 
aceites 

3,70 0,80 3,50 0,89 0,75 0,46 

Saio-me melhor que os 
meus colegas 

2,45 1,32 3,15 1,09 -1,83 0,08 

 
 
 
 
 
 
 
Questão 3 – Não gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

As minhas falhas fazem 
com que não pareça 
bom para o professor 

3,45 0,89 3,50 1,23 -0,14 0,87 

Tiro nota baixa 3,05 1,20 3,75 1,21 -1,85 0,07 

Alguns colegas querem 
demonstrar que são 
melhores do que outros 

3,45 1,36 3,40 1,10 0,13 0,89 

Os meus colegas gozam 
das minhas falhas 

2,35 1,46 2,65 1,30 -0,68 0,50 

O professor compara o 
meu rendimento com o 
de outro 

2,95 1,46 3,20 1,00 -0,63 0,53 

Não simpatizo com o 
professor 

2,25 1,25 2,30 1,45 -0,12 0,91 

Não me sinto integrado 
no grupo 

2,40 1,31 2,35 1,53 0,11 0,91 
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Através da leitura do Quadro 6 podemos verificar que não existem 

diferenças estatisticamente significativas considerando o curso em relação à 

motivação extrínseca.  

No entanto, verificamos que no item «O meu rendimento é melhor do 

que o dos meus colegas» pertencente à Questão 1 existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os sujeitos do curso de Humanidades 

(M=2,35, DP=0,98) e os do curso de Artes (M=2,95, DP=0,83, t(38)=-2,08 

p=0,04) a favor dos sujeitos do curso de Artes.  

Encontramos também diferenças estatisticamente significativas no item 

«O professor e os meus colegas reconhecem a minha performance» 

pertencente à Questão 2. Os participantes do curso de Humanidades (M=2,85, 

DP=1,23) apresentam valores médios inferiores aos participantes do curso de 

Artes (M=3,60, DP=0,94, t(38)=-2,17, p=0,04). 

Como se pode verificar, existiram diferenças estatisticamente 

significativas em 2 do total de 16 variáveis em estudo.  

Este estudo revela-nos que os alunos do curso de Artes estão mais 

motivados extrinsecamente para as aulas de Educação Física do que os alunos 

do curso de Línguas e Humanidades. 
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No Quadro 7 são apresentados os resultados obtidos para a motivação 

intrínseca considerando o curso dos participantes. 

 

Quadro 7 – Estudo das diferenças na motivação intrínseca em função 

do curso 

 Línguas e 

Humanidades 

(N=20) 

Artes 

(N=20) 

 

 

 

Questão Itens M DP M DP t P 

 
 
Questão 1 – Participo 
nas aulas de 
Educação Física 
porque: 

Gosto de atividades 
físicas 

4,25 0,79 4,45 0,83 -0,78 0,44 

As aulas dão-me prazer 3,95 1,05 4,15 0,81 -0,67 0,51 

Gosto de aprender novas 
habilidades 

4,45 0,60 4,25 0,97 0,78 0,44 

Acho importante 
aumentar os meus 
conhecimentos sobre 
desporto e outros 
conteúdos 

4,20 0,77 4,35 0,59 -0,69 0,49 

Sinto-me saudável com 
as aulas 

4,25 0,72 4,45 0,83 -0,82 0,42 

 
 
 
 
Questão 2 – Eu gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

Dedico-me ao máximo à 
atividade 

4,05 0,89 4,25 0,79 -0,76 0,46 

Aprendo uma nova 
habilidade 

4,30 0,47 3,95 0,89 1,56 0,13 

Compreendo os 
benefícios das atividades 
propostas em aula 

4,15 0,49 4,20 0,70 -0,26 0,79 

As atividades dão-me 
prazer  

4,20 0,77 4,30 0,80 -0,40 0,69 

O que eu aprendo faz-me 
querer praticar mais 

4,20 0,83 4,20 0,77 0,02 1,00 

Movimento o meu corpo 4,30 0,57 3,95 1,15 1,22 0,23 

Questão 3 – Não gosto 
das aulas de 
Educação Física 
quando: 

Não há tempo para 
praticar tudo o que eu 
gostaria 

3,50 1,10 3,95 0,94 -1,39 0,17 

Exercito pouco o meu 
corpo 

3,45 1,15 3,50 1,23 -0,13 0,90 

Quase não tenho 
oportunidade de jogar 

3,55 1,32 3,40 1,31 0,36 0,72 

Não sinto prazer na 
atividade proposta 

3,70 0,98 3,80 1,11 -0,30 0,76 

Não consigo realizar bem 
as atividades 

3,70 0,98 3,85 0,93 -0,50 0,62 
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Pela leitura do Quadro 7 podemos verificar que não existem diferenças 

estatisticamente significativas na motivação intrínseca considerando o curso 

(Línguas e Humanidades e Artes) dos participantes. 

Este estudo revela-nos que os alunos do curso de Artes estão mais 

motivados intrinsecamente para as aulas de Educação Física do que os alunos 

do curso de Línguas e Humanidades. 

 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a motivação para a prática 

das aulas de Educação Física, de forma a permitir otimizar os níveis de 

atividade física e promover estilos de vida saudáveis. Para tal, tivemos como 

preocupação compreender a variação das tendências motivacionais 

considerando o género e o curso de alunos do 10º ano de escolaridade. 

Consideramos que a motivação intrínseca e extrínseca pode variar em função 

destas variáveis. Relativamente à motivação extrínseca, só há diferenças 

estatisticamente significativas em função do género em três dos dezasseis 

itens que compõem o instrumento. Nomeadamente, nos itens “o meu 

rendimento é melhor do que o dos meus colegas”, “saio-me melhor que os 

meus colegas” e “as minhas falhas fazem com que não pareça bom para o 

professor”. Em ambos os géneros, o item “preciso tirar boas notas” é aquele 

que reúne maior consenso (análise de médias de resposta dos dois grupos), o 

que nos leva a supor que a busca pelos bons resultados é o fator que mais 

motiva extrinsecamente a participação dos alunos do 10º ano nas aulas de 

Educação Física, apesar de não existirem diferenças estatisticamente 

significativas para este item.  

Por conseguinte, estes resultados vão de encontro aos resultados do 

estudo realizado por Weinberg et al. (2000), onde verificaram que os 

adolescentes indicaram como motivos extrínsecos mais importantes: ficar em 

forma e estatuto/reconhecimento. 

Centrando-nos agora na motivação intrínseca, constatamos que esta, 

em ambos os géneros, evidenciou médias elevadíssimas, o que demonstra que 
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estes alunos estão bastante motivados intrinsecamente, algo que podemos 

classificar como muito positivo.  

Dentro dos itens relativos aos motivos para não gostar das aulas de EF, 

aquele que apresenta uma média superior é o item “Não há tempo para praticar 

tudo o que eu gostaria”. A falta de tempo para praticar mais modalidades e de 

forma mais profunda, bem como o reduzido tempo de empenhamento motor 

nas tarefas propostas é algo que marca negativamente a nossa disciplina e que 

poderá exercer uma forte influência na motivação dos alunos para as aulas de 

EF. Tal facto vai de encontro ao sugerido por Coakley & White (1992) ao 

referirem que a motivação intrínseca dos alunos pode ser elevada através do 

desenvolvimento e aplicação de programas de EF que privilegiem a 

possibilidade de escolha e diversidade, verificando-se benefícios mais 

prolongados, quando são oferecidos aos alunos diferentes atividades físicas e 

desportivas e estes têm a possibilidade de escolha da atividade que pretendem 

realizar (Condon & Collier, 2002). 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a comparação 

entre rapazes e raparigas, revelou um elevado poder discriminatório quanto às 

variáveis em análise. Deste modo, os resultados demonstram que os rapazes 

se sentem mais motivados, dedicam-se mais às atividades, enquanto as 

raparigas privilegiam a integração no grupo, valorizam as aulas de EF quando 

as suas opiniões são aceites, o que aprendem faz-lhes querer praticar mais, 

movimentam mais o corpo, mas também apresentam valores mais baixos de 

motivação. Uma das linhas orientadoras emergentes que se pode sugerir com 

base nestes resultados, é que situações nas aulas de EF em que os rapazes 

podem trabalhar em grupo, de forma a aprenderem uns com os outros, 

permitem que estes se percecionem mais competentes, o que origina níveis 

mais elevados de motivação intrínseca e consequente intenção de prática 

desportiva, em situações futuras. Algumas destas proposições estão de acordo 

com os estudos de Maia (2003), Alves (2003b), Marzinek & Neto (2007) e o 

esclarecimento para tal pode estar relacionado com a própria natureza das 

diferenças entre géneros, dada a maior predisposição e disponibilidade para a 

prática evidenciada pelos indivíduos do sexo masculino. Nesta faixa etária, os 

rapazes mantêm um comprometimento com as atividades desportivas em geral 

mais elevado do que as raparigas. Um dos factos que pode sustentar estes 
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resultados, considera o aspeto da função do feedback do professor(a) em 

situação de exercício em grupo e as práticas tradicionais de socialização em 

diferentes sexos (Deci & Ryan, 1985). Tal facto pode promover que as 

raparigas percecionam os feedbacks dos professores como mais controladores 

e assim diminuírem os seus níveis motivacionais intrínsecos. 

Fatores culturais e sociais podem influenciar toda esta problemática da 

motivação. O facto dos rapazes e raparigas ao longo da sua vida sofrerem um 

processo de socialização diferente, relativamente à sua participação no 

Desporto, poderá exercer uma forte influência nas diferenças verificadas. De 

modo a promover um maior empenho por parte das raparigas nas aulas de EF, 

é necessário proporcionar a rapazes e a raparigas experiências que não 

tenham como eixo orientador estereótipos de género e existir uma maior 

predominância de outras modalidades, como por exemplo, Dança e Ginástica. 

Após estudada a variação das tendências motivacionais nos alunos do 

10º ano, falaremos dos resultados decorrentes da comparação das respostas 

dos alunos do curso de Línguas e Humanidades com os do curso de Artes.  

Não são visíveis diferenças significativas na motivação intrínseca. 

Quando comparados os dois cursos na motivação extrínseca, as 

diferenças estatisticamente significativas continuam a evidenciar-se. No item 

sobre a participação nas aulas de EF - “O meu rendimento é melhor do que o 

dos meus colegas” é detetável uma maior concordância a favor dos alunos do 

curso de Artes. 

No item “O professor e os meus colegas reconhecem a minha 

performance”, é possível verificar uma média mais alta de respostas positivas, 

com resultado estatisticamente significativo, por parte dos alunos do curso de 

Artes. 

Consideramos que as diferenças encontradas entre os alunos dos dois 

cursos podem ser devidas aos objetivos que cada aluno pretende alcançar, às 

metodologias e formas de interação que os professores aplicam nas suas 

aulas, ao companheirismo e aos tipos de socialização que se desenvolvem na 

turma, ao cansaço e/ou outros estados psíquicos que acabam por influenciar a 

motivação que os alunos evidenciam.  

A ausência de apoio bibliográfico que me ajudasse a sustentar sobre 

estas afirmações foi uma realidade. No entanto, com o estudo aprofundado 
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sobre o assunto, posso referir que estas modificações na maneira de refletir 

nos dois cursos podem ser devidas às intenções e objetivos que cada aluno 

pretende alcançar, às metodologias e formas de interação que os professores 

aplicam nas aulas, aos níveis e tipos de socialização que se criam na turma, ao 

companheirismo, e até mesmo a outros estados psíquicos que podem 

influenciar os níveis motivacionais para a prática de atividade física e 

desportiva. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O objetivo da pesquisa em causa prendia-se com a necessidade de 

descobrirmos qual a origem da motivação evidenciada pelos alunos de duas 

turmas do 10ºano nas aulas, ou seja, se as razões se baseavam em fatores 

extrínsecos (motivação extrínseca) ou em fatores intrínsecos (motivação 

intrínseca).  

Relativamente às turmas do 10ºano em questão, pôde verificar-se que 

quanto à motivação extrínseca, o que mais se destaca é a diferença 

estatisticamente significativa encontrada no item “O meu rendimento é melhor 

do que o dos meus colegas”, onde no caso particular dos rapazes essa 

predominância é ainda mais evidente. 

Constatamos índices elevados da motivação extrínseca em ambos os 

géneros, mas com maior predomínio do sexo feminino. Quanto à motivação 

intrínseca, o que mais se destaca são os níveis altos de motivação intrínseca 

em todos os itens, apesar de não existirem diferenças estatisticamente 

significativas.  

Na segunda parte desta pesquisa procurámos verificar a variação da 

motivação quando comparadas a turma de Línguas e Humanidades com a 

turma de Artes. No que diz respeito à motivação intrínseca, de uma forma 

geral, não existem diferenças estatisticamente significativas. Quando 

comparados os dois cursos na motivação extrínseca, as diferenças 

estatisticamente significativas continuam a evidenciar-se. No item sobre a 

participação nas aulas de EF “O meu rendimento é melhor do que o dos meus 

colegas” é detetável uma concordância maior em favor dos alunos do curso de 

Artes. Em concreto, verificamos que os jovens do 10ºano de escolaridade do 
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género masculino apresentam índices de motivação superiores relativamente 

ao género feminino na grande maioria dos itens avaliados. Em relação à 

análise comparativa entre os diferentes cursos, foi possível constatar que os 

alunos do curso de Artes apresentam, na sua generalidade, índices 

motivacionais mais elevados. 

Assim, torna-se evidente que as futuras preocupações dos professores 

devem-se centrar na promoção da aprendizagem cooperativa e possibilidades 

de escolha. Tais factos, sugerem que possivelmente seria adequado permitir 

mais opções de escolha de atividades aos alunos ou promover estratégias que 

visem a transferência de responsabilidades para os alunos.  

Com este estudo consegui melhorar a minha prática educativa através 

da identificação do objeto de investigação, da formulação de questões de 

investigação e seleção um conjunto de estratégias exploratórias de 

investigação-ação, através das quais fui tentando encontrar uma resposta para 

as questões formuladas, traduzida numa melhoria do processo de ensino-

aprendizagem.  

O projeto de investigação-ação teve uma importância fulcral na minha 

formação como agente de ensino. Foi uma experiência enriquecedora, que me 

abriu perspetivas para uma melhor compreensão de teorias e práticas 

educativas. Proporcionando um questionamento sistemático, ajudou-me a 

refletir criticamente e a adotar uma postura investigativa permitindo, ao mesmo 

tempo, o alargamento de capacidades de equacionar e resolver problemas no 

seio do contexto de ensino e aprendizagem. Esta dinâmica cíclica de ação-

reflexão foi muito importante para a reconceptualização de teorias e de 

práticas, que conduziu a uma adaptação aos interesses e necessidades dos 

alunos. Penso que o questionamento sistemático desenvolveu a autonomia na 

minha formação de aprender a ensinar, pois ajudou-me a melhorar as minhas 

capacidades de auto-crítica, promovendo uma tomada de consciência de 

lacunas e falhas nas minhas práticas de ensino. Ao longo de toda uma carreira 

terei oportunidades para me questionar acerca dos modos como posso ajudar 

os meus alunos a aprender melhor, numa perspetiva de aprendizagem 

autonomizante, pois a formação reflexiva forneceu-me as bases para poder 

continuar um percurso profissional cada vez mais autónomo, sendo o ano de 

estágio apenas uma etapa de aprendizagem em toda uma vida. 
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Considero que cresci profissionalmente em termos atitudinais, 

concetuais e metodológicos e pessoais, adquirindo uma auto-confiança e uma 

auto-estima que me permitiram encarar o futuro com otimismo e entusiasmo. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 

Permissão da aplicação do questionário aos alunos 

 

 

Ex. mo Presidente do Conselho Executivo 

 da Escola Secundária de D. Dinis  

Data: 23 de abril de 2012 

Assunto: Permissão de aplicação de um questionário aos alunos 

 

Inserido no 2ºano do 2ºciclo em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

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

existe uma unidade curricular denominada “ Estágio Profissional”. Uma das 

tarefas incutidas aos estudantes estagiários é recorrer à investigação como 

forma de entender e informar a prática que está a ser objeto de pesquisa. 

Pretende-se com isto, aplicar um conjunto de conhecimentos adquiridos ao 

longo do 2º ciclo, de forma a dar resposta a um problema definido 

anteriormente e cuja resolução surge como importante para futuras 

intervenções no contexto da Educação Física. 

Assim, conhecendo os inúmeros benefícios existentes na prática de atividades 

físicas, emergiu um problema relacionado com as tendências motivacionais 

que possam ou não determinar a participação desportiva. Desta forma, 

sabendo que o contexto da Educação Física abrange um elevado número de 

indivíduos, pareceu-me pertinente definir de que modo as tendências 

motivacionais podem ou não predizer um futuro envolvimento desportivo. 

Em suma, pretendo com este documento, obter a sua permissão em possibilitar 

que os alunos de duas turmas desta escola preencham um questionário 

relacionado com esta temática, durante as aulas de Formação Cívica, pelo que 

para tal, irei contar com a colaboração dos diretores de turma das respetivas 

turmas desta escola. 
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Anexo 2 

Considerações para a entrega do questionário 

 

Antes de mais agradeço a sua colaboração prestada, na medida em que 

se afigura como fulcral, para a obtenção de dados necessários para a 

realização do meu estudo. De uma forma generalizada, esta investigação 

consiste na identificação das tendências motivacionais dos alunos para as 

aulas de Educação Física, atribuindo assim a esta disciplina uma importância 

relevante na melhoria da saúde pública.  

 Após apresentar o objetivo do meu estudo, gostaria que tivesse em 

conta as seguintes considerações, para que a aplicação do questionário 

decorra da forma desejada: 

 Este questionário é somente dirigido a alunos com idades 

compreendidas entre os 15 e 17 anos de idade; 

 No momento da aplicação do questionário, deve ser comunicado aos 

alunos, que o objetivo deste é somente conhecer as suas opiniões 

acerca das aulas de Educação Física; 

 Deve também ser referido para os alunos certificarem-se que 

responderam a todos os itens, não existindo respostas certas ou 

erradas, sendo salientado que o questionário é anónimo; 

 Relembrar os participantes que o questionário é respondido numa 

escala de 1 a 5; 

 A resolução do questionário deve decorrer, se possível, num ambiente 

calmo e sereno; 

 Por fim, caso se verifiquem algumas dúvidas quanto às afirmações, 

estas devem ser elucidas pelo professor, devendo este somente 

explicar o significado da afirmação em causa. 
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Anexo 3 

Questionário 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

FACULDADE DE DESPORTO  

 

 

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino 

Idade: ___ anos 

INSTRUÇÃO 

Este estudo pretende avaliar a tua motivação em relação às aulas de Educação 

Física. A tua função será avaliar os itens abaixo, utilizando a seguinte escala: 

 

ESCALA 

1 = Discordo Muito 

2= Discordo 

3= Estou em dúvida 

4= Concordo 

5= Concordo Muito 

 

 

Observação: Evita deixar respostas em branco. Para cada item assinale um X 

apenas em uma alternativa. Não é necessário que te identifiques. 
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Motivação Extrínseca 

Questão 1  Participo nas aulas de Educação 
Física porque: 

Escala 

Faz parte do currículo da escola 1 2 3 4 5 

O meu rendimento é melhor que o dos meus colegas 1 2 3 4 5 

Estou com os meus amigos 1 2 3 4 5 

Preciso tirar boas notas 1 2 3 4 5 

Questão 2 Eu gosto das aulas de Educação 
Física quando: 

 

Esqueço as outras aulas 1 2 3 4 5 

O professor e os meus colegas reconhecem a minha 
performance 

1 2 3 4 5 

Sinto-me integrado ao grupo 1 2 3 4 5 

As minhas opiniões são aceites 1 2 3 4 5 

Saio-me melhor que os meus colegas 1 2 3 4 5 

Questão 3 Não gosto das aulas de Educação 
Física quando: 

 

As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom 
para o professor 

1 2 3 4 5 

Tiro nota baixa 1 2 3 4 5 

Alguns colegas querem demonstrar que são 
melhores que os outros 

1 2 3 4 5 

Os meus colegas gozam das minhas falhas 1 2 3 4 5 

O professor compara o meu rendimento com o de 
outro 

1 2 3 4 5 

Não simpatizo com o professor 1 2 3 4 5 

Não me sinto integrado ao grupo 1 2 3 4 5 
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Motivação Intrínseca 

Questão 1  Participo nas aulas de Educação 
Física porque: 

Escala 

Gosto de atividades físicas 1 2 3 4 5 

As aulas dão-me prazer 1 2 3 4 5 

Gosto de aprender novas habilidades 1 2 3 4 5 

Acho importante aumentar os meus conhecimentos 
sobre desporto e outros conteúdos 

1 2 3 4 5 

Sinto-me saudável com as aulas 1 2 3 4 5 

Questão 2 Eu gosto das aulas de Educação 
Física quando: 

 

Dedico-me ao máximo à atividade 1 2 3 4 5 

Aprendo uma nova habilidade 1 2 3 4 5 

Compreendo os benefícios das atividades propostas 
em aula 

1 2 3 4 5 

As atividades dão-me prazer 1 2 3 4 5 

O que eu aprendo faz-me querer praticar mais 1 2 3 4 5 

Movimento o meu corpo 1 2 3 4 5 

Questão 3 Não gosto das aulas de Educação 
Física quando: 

 

Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria 1 2 3 4 5 

Exercito pouco o meu corpo 1 2 3 4 5 

Quase não tenho oportunidade de jogar 1 2 3 4 5 

Não sinto prazer na atividade proposta 1 2 3 4 5 

Não consigo realizar bem as atividades 1 2 3 4 5 
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5.CONCLUSÃO E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 
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 Não sabendo o que o futuro me reserva, acredito que este ano foi acima 

de tudo uma dádiva. Neste percurso que agora termina pude errar e corrigir, ou 

seja, pude adquirir experiência. Tentei durante todo o processo inerente à 

prática docente ser o mais verdadeira e fiel, quer com o que sinto, quer com o 

que me comprometi a fazer.  

 Várias dificuldades existiram ao longo do caminho no entanto, foram 

todas ultrapassadas, ficando apenas a recordação do que aconteceu e de 

como tudo foi superado. É deste modo que evoluímos. Retemos o que de bom 

aconteceu, sem esquecer onde falhamos. E evoluímos.  

 Tentei colocar sempre os alunos no ponto de partida de todo o processo 

de ensino-aprendizagem, se bem que por vezes, devido às minhas próprias 

expetativas, se demonstrasse difícil. Contudo, acredito ter desenvolvido um 

bom trabalho junto da “minha” turma, de modo a criar, antes de mais, “bons 

cidadãos”.  

 Este é o culminar de uma das etapas mais importantes da minha vida 

profissional, mas nem por isso é o término da minha aprendizagem enquanto 

professora. Vivenciei a realidade e cresci como professora e como pessoa.  

 Pegando nas minhas expetativas expressas no projeto de formação 

individual, aproveitei o estágio profissional para aperfeiçoar estratégias e 

consolidar conhecimentos, integrar-me na realidade escolar e refletir acerca da 

minha atuação, conseguindo solidificar a minha base enquanto professora. 

 No futuro pretendo dar continuidade no investimento na formação 

contínua enquanto professora e ser mais um contributo para o reforço da 

imagem de professora de Educação Física no contexto escolar e na sociedade 

em geral. Só desta forma é que poderei intervir positivamente na Educação e 

na formação de crianças e jovens. Uma das aprendizagens que retirei deste 

ano letivo é que enquanto professora não devo apenas influenciar os alunos 

para uma aula ou uma unidade temática, mas devo de ter a capacidade de os 

influenciar para toda a vida. Considero essencial a necessidade no 

investimento de criação de hábitos de vida ativos, não esquecendo o 

desenvolvimento dos conceitos psicossociais e da cultura desportiva. É 

indispensável e imprescindível incutir o gosto pela atividade física e desportiva, 

pois só assim a formação integral será alcançada. 
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“(...) Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu”. 

(Fernando Pessoa) 
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Anexo 1 

Ficha individual do Aluno 

 

 

              Ficha Individual do Aluno 

 

 

                                                                                                                                                   Ano.... Turma.... N.º.... 

I. Identificação do Aluno 

Nome .................................................................................................................................................. 

Data de nascimento ...../...../......  Naturalidade ................................................  Sexo  F   M 

Filho(a) de ........................................................................................................................................... 

e de ................................................................................................................................................... 

Morada ................................................................................................................................................ 

Código Postal ...........-.....-.  ................................................... Freguesia ............................................. 

Telefone(s) .......................................................... Telemóvel(eis) ................................................... 

Contacto em caso de urgência? ................................................................................................................... 

 

II. Encarregado de Educação 

Nome ......................................................................................................................... Idade ............. 

Grau de parentesco ................... Habilitações literárias ............................ Profissão ................................. 

Morada ................................................................................................................................................ 

Código Postal ..........-…....  ....................................................... Telefone ............................................. 

O teu Encarregado de Educação costuma contactar regularmente com o Diretor de Turma ou com outros professores? 

 Sim  Não 
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III. Agregado Familiar 

Nome Grau de Parentesco Idade Habilitações Literárias Profissão 

     

     

     

     

     

     

     

     

Tens irmãos a frequentar esta escola?  Sim      Não   

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………..ano………………. turma……….. 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………..ano………………. turma………… 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………………..ano………………. turma………… 

IV. Saúde 

Peso ......... kg  Altura ........ cm 

 Tens Asma 

 Audição 

 Bronquite 

 Coração 

 Coluna vertebral 

 Diabetes 

 Epilepsia 

 Perturbação do sono 

 Visão 

 Outro(s) 

..................................... 

..................................... 

 

Já sofreste alguma fratura?   Sim      Não Se respondeste sim, onde? ............................................................. 

Já foste operado(a)?   Sim      Não  Se respondeste sim, a quê? ............................................................ 

algum problema de saúde?   Sim      Não  Se respondeste sim, indica qual ou quais: 
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V. Educação Física 

Tiveste Educação Física: (assinala com , em caso afirmativo) 

 1.º Ciclo (1º - 4º anos)  2.º Ciclo (5º - 6º anos)  3.º Ciclo (7º - 9º anos) 

Indica as classificações obtidas na disciplina de Educação Física nos anos anteriores? 

5º...... 6º...... 7º...... 8º...... 9º...... 10º...... 11º...... 

Quem foi o teu professor de Educação Física no ano letivo anterior? ..................................................................... 

Gostas de Educação Física?    Sim      Não 

Porquê? ................................................................................................................................................ 

Nas aulas de Educação Física preferes modalidades: 

 Individuais  Quais? ............................................................................................................ 

 Coletivas  Quais? ............................................................................................................ 

Porquê? ........................................................................................................................................ 

Indica quais as modalidades desportivas que mais gostas e/ou gostarias de abordar nas aulas de Educação Física: 

......................................................................................................................................................... 

Quais as modalidades desportivas em que tens maiores dificuldades? ..................................................................... 

Sabes nadar?   Sim     Não  Que estilos dominas? ................................................................................ 

Numa escala de 1 a 10, qual a tua motivação para as aulas de Educação Física?  

Essa motivação, está mais direcionada para o processo formativo ou para o produto (resultado)?................................... 

 

VI. Atividade Física e Desportiva 

Praticas alguma atividade física ou desportiva regularmente?  Sim  Não Porquê? 

………………………………………………………………. 

Em caso afirmativo refere qual  .................................... 

Federado?  Sim  Não     Quantas horas por semana? ............  

Desporto Escolar?  Sim  Não Quantas horas por semana? ............ Qual? ………………………………………………… 

Já praticaste algum(uns) desporto(s) federado(s) que entretanto tenhas abandonado?  Sim   Não 

Qual? ...................................... Qual(ais) o(s) motivo(s) do abandono? ........................................................... 

 

VII. Outros 

Achas que te alimentas convenientemente?  Sim      Não 

Porquê? ...................................................................................................................... 

 

Que  profissão desejas ter no futuro? ..................................................................................................... 

Porquê?.....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

Observações: 
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Anexo 2  

Unidade Temática - Voleibol 

Conteúdos 

Data das aulas/sessões 

4-1 6-1 11-1 13-1 18-1 20-1 01-2 8-2 15-2 17-2 7-3 14-3 16-3 

Habilidades Motoras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Passe 

AD 

 

I E E E E E E E E E E 

AS 

 

Manchete I E E E E E E E E E E 

Serviço Ténis I E E E E E E E E E E 

Remate         I E E E E 

Iniciação ao Bloco 

AD 

 

       I E E E 

Deslocamentos  I E E E E E E E E E E 

Jogo Reduzido 4x4 I E E E E E E E E E E 

Bloco          I E E 

Aptidão Física                     

Capacidades Condicionais 

Força  
      

  
            

    
  

Resistência  
      

  
            

    
  

Velocidade 
      

  
            

    
  

Flexibilidade 
      

  
            

    
  

Capacidades coordenativas 
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Conhecimentos                       

Regras Básicas AD 
    

  
            

    
  

Sinais de arbitragem 
      

  
            

    
  

Terminologia 
      

  
            

    
  

Atitudes                       

Respeito 
      

  
            

    
  

Cooperação 
      

  
            

    
  

Tolerância 
      

  
            

    
  

Recetividade 
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Anexo 3 

Plano de aula 

 

 

 

 

 

 

Professora Cooperante: Data:  Nº alunos:  

Aula nº  Hora/Duração:  Espaço:  

Unidade Didática:  Sessão nº  Material:  

Função Didática:  

Objetivos da aula:  

 

 

 

Objetivos Comportamentais 

 

Situação de Aprendizagem / 

Organização 
Componentes Críticas 
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Anexo 4 

Cartaz 
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Anexo 5 

Flyer 
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Anexo 6 

Mascote (Eu) 
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Anexo 7 

Fotos da Atividade “Mexer é Viver” 
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Anexo 8 

Notícia “Mexer é Viver” 

 


