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Resumo 

Com o objetivo de acoplar as informações relevantes que vivenciadas ao longo 

deste ano, surge a construção deste trabalho académico, sob a forma de 

relatório.  

O hábito de efetuar análises no âmbito desportivo, fez-me optar por estruturar o 

presente documento como sob a forma de uma Época Desportiva: a Pré-época 

e a Fase Competitiva. A Dimensão Pessoal e o Enquadramento da Prática 

Profissional surgem na pré-época, uma vez que se reportam aos aspetos que 

antecederam a prática pedagógica. Já a fase competitiva incorpora a área do 

Ensino e Aprendizagem, a da Participação na Escola e Relações com a 

Comunidade e a do Desenvolvimento Profissional. Em termos mais específicos 

a pré-época inclui uma reflexão do meu percurso biográfico e dados relativos 

ao meio em que a escola está integrada, assim como as caraterísticas da 

escola, da Educação Física e mais especificamente da turma que lecionei. A 

entrada na fase competitiva é caraterizada pelos desafios que a Organização e 

Gestão do Ensino e Aprendizagem me propuseram, sendo aqui objeto de 

exaltação das dificuldades e estratégias utilizadas para as combater.  

Como o dever do professor vai para além das tarefas da sala de aula, ainda 

nesta fase surge a participação na escola, onde são evidenciadas as 

experiências tidas na comunidade educativa.  

Por último, foi elaborado um estudo de natureza empírica, sobre a intensidade 

das aulas de Educação Física nos diferentes espaços, uma vez que as 

dificuldades sentidas ao longo do ano em relação aos espaços disponíveis para 

a disciplina foram diversas e condicionadoras da intensidade da aula. 

 

Palavras-chave: ÉPOCA DESPORTIVA, ESTÁGIO PROFISSIONAL, 

INTENSIDADE DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
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Abstract 

With the goal of engaging relevant information experienced throughout this 

year, arise the construction of this academic work, in the form of report.  

The habit of performing analyses under the sport made me choose to structure 

the present document in the form of a Sports Season: pre-season and 

Competitive Stage. The personal dimension and a framework for professional 

practice arise in pre-season, since they relate to aspects which preceded the 

pedagogical practice. Already the competitive phase incorporates the area of 

teaching and learning, participation in school and community relations and 

Professional development. In more specific terms the pre-season includes a 

reflection of my route and biographical data on the environment in which the 

school is built in, as well as the characteristics of school physical education and 

more specifically in the class that I taught. The entry into the competitive phase 

is characterized by challenges that the organization and management of 

teaching and learning I have proposed, and here the exaltation object difficulties 

and strategies used to combat it.  

As the teacher's duty goes beyond the classroom tasks, even at this stage 

arises the participation at school, where they are shown the experiences taken 

in the educational community.  

Finally, it was a study of empirical nature, about the intensity of physical 

education lessons in different spaces, since the difficulties throughout the year 

in relation to the spaces available for discipline were several and conditioning of 

intensity in class. 

Keywords for this page: SPORTS SEASON, TRAINEESHIP, INTENSITY OF 

PHYSICAL EDUCATION CLASS. 
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1.       Introdução 

O estágio profissional é um momento crucial da formação do professor. É a 

neste momento que acontece o primeiro contacto com a profissão docente. 

Neste espaço o estagiário é chamado a desempenhar as reais funções da 

profissão numa escala concreta. Já em 1987 Shon advogava que as 

aprendizagens mais significativas e duradouras do professor, são aquelas que 

decorrem das experiências vivenciadas no contexto real da prática da 

docência. 

Neste sentido, o presente relatório tem como objetivo acoplar todas as 

informações relevantes da ação do estudante-estagiário durante este primeiro 

ano na prática da profissão, dando-lhe a possibilidade de elaborar uma última 

reflexão de todo o seu trabalho e empenho ao longo do ano letivo. Neste 

sentido, são focadas as dificuldades que senti, assim como as estratégias 

desenvolvidas para as ultrapassar.  

As informações aqui descritas, foram uma parte fundamental para a construção 

do meu Eu profissional e para a aquisição de competências, expondo o meu 

percurso formativo e construtivo, essencial para a prática da docência. Neste 

percurso, compreendi que o professor é o ator fundamental para o sucesso dos 

seus alunos, pois é ele que gere o processo de ensino e aprendizagem, tendo 

em conta as necessidades dos alunos. Assim para alcançar o sucesso dos 

alunos, o professor tem de possuir não apenas um conhecimento detalhado 

dos conteúdos a lecionar, mas também da sua turma. Deste modo, deve, ainda 

ser capaz de desenvolver capacidades de reflexão que lhe permitam 

rentabilizar os recursos disponíveis e resolver os problemas que surgem 

(Moraes, 1993). 

O presente relatório está dividido em dois grandes capítulos: Pré-época e Fase 

Competitiva, uma vez que é baseado nos pressupostos de um Época 

Desportiva. Como tal, na Pré-época é apresentada uma reflexão 

auto/biográfica, em que o confronto do passado e do presente, estão em foco. 

Nesta fase, é ainda efetuado um enquadramento do estágio profissional, para o 

processo de conceção e planeamento, que contempla a Educação Física na 
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escola, a caracterização da escola cooperante, do meio onde está inserida e a 

caracterização da turma. 

A fase competitiva, surge no âmbito da realização, portanto é a fase que 

contempla os aspetos relevantes que ocorreram no estágio. Os temas aqui 

abordados são diversificados, passando pelas questões do rendimento e 

liderança, até aspetos institucionais. Por último, é aprofundada a temática da 

intensidade da aula de Educação Física.  

Neste sentido, interessa compreender as diferenças e semelhanças entre as 

diferentes realidades que o estágio profissional me proporcionou. Realidades 

essas que constantemente se cruzam na dictomia entre o contexto de 

rendimento e a educação. 

Uma época desportiva, independentemente da modalidade, ou a dimensão do 

clube, pressupõe, na minha perspetiva, três componentes: 

1. Análise das potencialidades e dificuldades da equipa quer em termos 

coletivos, quer em termos individuais, como também da equipa técnica 

(Pré-Época) 

2. Planeamento e definição de objetivos com base na análise 

anteriormente desenvolvida, respeitantes à equipa e ao clube (Pré – 

Época e a Fase Competitiva); 

3. Reflexão sobre a realização, de forma a melhorar os aspetos negativos 

da mesma, como forma de atingir os objetivos predefinidos (Fase 

Competitiva). 

Neste sentido, se remeter este entendimento para o Estágio Profissional, as 

semelhanças são notórias. Senão vejamos. Na fase inicial do Estágio, comecei 

as minhas funções de professora efetuando uma retrospetiva do meu percurso 

Auto/Biográfico (Projeto de Formação Inicial), retirando ilações que mais tarde 

associei às expectativas iniciais em confronto com o encontrado (Equipa 

Técnica). Analisei ainda, as características do estágio profissional, os objetivos 

e finalidades que este persegue. Já a análise dos programas de Educação 

Física, as características do meio onde a escola se insere, bem como as suas 
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características possibilitaram-me a conceção de prioridades e objetivos 

adequados aos alunos da minha turma (Equipa e Jogadores).  

Com base nestas informações, o estágio começou e com ele a definição de 

objetivos pessoais e profissionais (turma). Diariamente, o ciclo da realização, 

reflexão e reformulação surge como parte das tarefas diárias, no sentido de 

alcançar uma adequação do processo de ensino e aprendizagem às 

verdadeiras necessidades dos alunos.  

A construção do meu EU profissional, foi fruto das experiencias, crenças e 

princípios adquiridos ao longo do meu percurso de vida em consonância com 

as vivências que este ano de estágio me proporcionou.



 



 

II. Pré - Época 
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2.  Pré – Época 

A Pré - Época, como referido anteriormente, tem como “pano de fundo” o vivido 

antes da chegada ao Estágio. Como tal, nesta fase são apresentados os temas 

que caracterizam o meu percurso e “explicam” as minhas conceções (fase 1). 

Já na fase 2, a Fase Competitiva reporta-se a elementos relacionados com o 

processo de conceção e planeamento do processo de ensino e aprendizagem, 

assim como os aspetos relacionados com a atuação do professor. 

2.1 Dimensão Pessoal 

A Dimensão Pessoal está estruturada em duas componentes: Reflexão 

Auto/biográfica e Estágio Profissional - Do Esperado ao Encontrado. A 

dimensão pessoal funciona como a “abertura” do relatório de estágio uma vez 

que é neste ponto que procurei contextualizar o meu percurso de vida e as 

minhas decisões antes e durante esta última etapa do ciclo de estudos.  

2.1.1 Reflexão Auto/Biográfica 

Ao longo do tempo a necessidade de adaptar o ensino às renovadas 

exigências sociais sempre foi uma realidade. Deste modo também a formação 

de professores foi objeto de mudanças no sentido de se compatibilizar com as 

novas “sociedades” e os seus problemas, preparando o professor para adotar 

novos papéis perante a escola e principalmente perante os seus alunos (Postic, 

1984). Presentemente, o papel do professor vai além da mera transmissão de 

conteúdos, expandindo a sua ação para além da sala de aula. Este tem o dever 

de orientar o aluno na sua formação integral, seja ela cognitiva, social ou 

motora.  

No que concerne aos valores que o professor transmite, estas têm origem no 

seu percurso biográfico, nas experiências tidas até ao momento do ingresso na 

profissão. Assim, a formação do professor, inicia-se no momento da sua 

formação pessoal. Neste sentido, Nóvoa (2008) refere que a 

“…profissionalidade docente não pode deixar de se construir no interior de uma 

pessoalidade do professor (p.3).”  
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De acordo com este entendimento, o meu percurso de vida foi, sem dúvida, o 

responsável pelo despoletar do interesse, que ainda hoje possuo pelo 

desporto. Este foi o responsável pelo desenvolvimento de uma crescente 

curiosidade sobre o ensino da Educação Física, bem como pela escolha desta 

profissão.  

O desporto acompanhou praticamente todas as fases importantes por que 

passei. O seu contributo para a formação do meu Eu Pessoal, foi determinante, 

principalmente no que concerne aquisição de valores e atitudes que no 

presente se revelam fundamentais na construção do meu Eu Profissional.  

Esta dicotomia entre o Eu Pessoal e o Eu Profissional, com que me deparei, é 

enunciado na literatura, com a designação de socialização antecipatória, que é 

entendida como sendo um dos elementos decisivos na escolha da profissão 

docente. Neste contexto, Lortie (1975) afirma que as decisões tomadas são o 

resultado de uma relação de vários fatores ou apenas a superioridade de um. 

Neste contexto, a socialização antecipatória é definida como “certos fatores 

socioculturais e psicológicos que podem relacionar-se para influenciar ou 

facilitar a entrada numa certa profissão (p.121)” Parece assim evidente que as 

influências a que estamos expostos, durante as várias fases do nosso 

crescimento e maturação, têm uma grande influência na escolha da profissão 

futura. 

Os agentes de socialização, designadamente a família e a escola (influências 

de professores) parecem ser os principais responsáveis pela decisão 

profissional, pelo que se passará a analisar mais pormenorizadamente o que 

no meu entender marcou mais intensamente o meu percurso e, 

consequentemente, a escolha da profissão de professora. 

A Família 

Como referido, desde cedo que o desporto faz parte da minha vida, 

designadamente a influência do meu pai que foi jogador profissional de futebol, 

tornando-se mais tarde treinador da mesma modalidade.  

Desde da minha infância que acompanho o percurso que ele percorreu, na 

íntegra e ao pormenor, sendo-me possível acompanhá-lo em jogos e treinos.  
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Atualmente, sou treinadora de futebol e trabalho juntamente com ele na 

organização e preparação dos treinos das duas equipas de Escolas sub-10 e 

sub-11 do União Sport Clube de Baltar. O meu pai tornou-se por isso a 

principal influência no que diz respeito à paixão que tenho pelo desporto. 

As vivências decorrentes da família, despertaram em mim curiosidade pelo 

Futebol, levando-me a querer experimentá-lo. Enquanto que numa fase inicial 

apenas em contexto de recreação, com as experiências positivas, 

nomeadamente a nível social (relações interpessoais) e psicológico 

(motivação), conduziram-me à prática como atleta federada, posteriormente. 

Esta transposição da recreação para o rendimento, foi o primeiro passo na 

aquisição do gosto pelo desporto pelo desporto o que consequentemente me 

levou a querer continuar ligada ao mesmo. 

A Prática Desportiva 

Quando decidi que iria pratica futebol ao nível federado deparei-me com 

inúmeros obstáculos, sendo que o principal, foi a negligência em torno da 

formação do futebol feminino, nomeadamente a falta de equipas de formação 

na minha zona de residência. Neste sentido, como a ansia de experimentar o 

desporto de rendimento foi muita, optei por iniciar o desporto federado na 

modalidade basquetebol, que apenas se prolongou por uma época. Seguiu – 

se andebol, mas tal como a experiência anterior, prolongou-se mais que uma 

época.  

Quando iniciei o 7º ano de escolaridade (12 anos), momento em que me 

transferi para a Escola Secundária de Paredes, surgiu a oportunidade de 

participar em torneios de Futsal. Esta participação veio a ser o meu 

“passaporte” para a entrada na recém criada equipa feminina de futsal no 

União Sport Clube de Paredes, presidida pelo Professor Dr. Rui Moutinho. Este 

novo projeto iniciou-se com a participação na Taça Snickers, onde a equipa se 

conseguiu apurar para a fase final no Estoril. Ficamos em 2º lugar nacional, 

perdendo apenas no último jogo por 1-0. Este foi um dos momentos mais 

marcantes em termos desportivos que, ainda hoje, recordo com emoção. Este 

momento despoletou em mim um misto de sentimentos. Por um lado, a 

sensação de dever cumprido, visto que a vitória exigiu esforço e dedicação, e 
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por outro lado a desilusão de perder tudo no último momento de jogo. Apesar 

de este acumular de sentimentos, naquele momento percebi que o Futsal era o 

desporto com que eu mais me identificava, razão pela qual ainda hoje sou 

praticante federada da modalidade.  

As equipas por onde passei conseguiram sempre classificações positivas. No 

escalão de juniores o sucesso foi muito, com a conquista de três campeonatos. 

A vontade de vencer na modalidade tornaram-me uma pessoa trabalhadora e 

focada nos meus objetivos. Esta parte da construção do meu Eu pessoal, devo 

às pessoas que me acompanharam, e que ainda hoje permanecem na minha 

vida. Foi através do Futsal que compreendi a verdadeira importância da 

cooperação, do espírito de equipa, da compaixão, da alegria, da tristeza, da 

emoção, entre outros aspetos. Os momentos que a modalidade me 

proporcionou, permitiram-me desenvolver características que hoje me 

identificam enquanto pessoa, e consequentemente como futura docente. Na 

verdade, tal como refere Nóvoa (1992) “é impossível separar o eu pessoal do 

eu profissional” (p.6).  

Esta impossibilidade de separar as vertentes pessoal e profissional, foi o 

motivo principal para a escolha da profissão, uma vez que a paixão pelo 

desporto em termos pessoais se tornou de tal forma significativa que me fez 

querer uma profissão onde essa paixão estivesse diariamente presente.   

A Escola 

A escola foi outro agente de socialização que também teve influência para a 

escolha da minha profissão. Foi nela que o gosto pelo ensino surgiu. Esta ideia 

é apoiada por Santos (1997) quando refere que "...o desempenho do professor 

é grandemente dependente de modelos de ensino internalizados ao longo da 

sua vida como estudante... (p.20)" o que no meu caso, como referido, se aplica. 

Neste campo, as principais influências foram dos professores, pela sua forma 

de ser e de agir com a turma, levando-nos a ultrapassar as adversidades que 

as etapas definidas para os alunos, exigem. 

Sendo que a disciplina de Educação Física é o ponto central deste relatório de 

estágio, foi ao longo do meu percurso escolar fonte de momentos marcantes,  

que ainda hoje recordo. Sempre fui muito apta para a disciplina de Educação 
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Física, pelo que, além de desempenhar as tarefas prescritas na aula também 

ajudava os que apresentavam maiores dificuldades, participando assim 

ativamente no processo de ensino. Estas experiências, aliadas ao desempenho 

e prestação de alguns professores que me acompanharam até ao meu 

ingresso no ensino superior, com os quais me identifiquei foram mais um dos 

fatores que contribuíram para a escolha desta profissão.  

Os professores que me permitiam desempenhar funções para além da aula, 

foram aqueles que, no decorrer do meu percurso enquanto aluna, me 

influenciaram pela positiva. Numa outra perspetiva, o meu percurso permitiu-

me ter contacto com professores que considero serem maus exemplos da 

docência e por isso, de alguma forma também me influenciaram. Estes quatro 

professores (dois pela positiva e dois pela negativa) tinham características 

opostas. Enquanto alguns primavam pela exigência aliada à compreensão e 

tolerância, outros simplesmente mostravam uma postura de superioridade face 

ao seu estatuto de “poder” na aula, utilizando-a de forma prejudicial no 

processo de ensino e aprendizagem. Exemplo disso foram os momentos em 

que os professores se limitavam a relatar as matérias, sem permitir uma 

intervenção espontânea dos alunos, surgindo apenas nos momentos que o 

professor considerasse pertinente e consoante as suas questões acerca dos 

conteúdos. Neste caso, o centro do processo de ensino e aprendizagem era 

evidentemente o professor e não os alunos. Considero que independentemente 

dessas influências terem sido negativas ou positivas, os quatro professores 

aqui referidos, contribuíram para a construção das minhas crenças enquanto 

futura docente. Nesta edificação procurei que as virtudes fossem exaltadas e 

as desvantagens erradicadas. Assim, juntamente com o gosto pela prática 

desportiva e pelo desejo de continuar ligada a esta realidade de transmissão de 

conhecimento, brotou o gosto pelo ensino e o desejo de continuar aprender 

mais sobre esta realidade. 

O estudo de Pooley (1970) e Templin (1982) i, apoiam as ilações anteriormente 

referidas. Como tal, na amostra de indivíduos que Pooley estudou, 43% das 

raparigas afirmam que existiram influências de professores e 16% afirmam que 
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o pai foi o membro da família mais influenciador para as suas decisões 

profissionais, percentagens que vão de encontro ao analisado anteriormente.  

Já Lortie (1975) faz referência ao tema da continuação, abordado no seu 

estudo sobre a socialização antecipatória, onde é revelado que os alunos que 

tiveram momentos agradáveis nas aulas de Educação Física, têm tendência a 

seguir essa mesma área. Dando por isso continuação às experiências positivas 

que obtiveram ao longo do seu percurso escolar. Apoiando esta ideia, 

Woodford (1977) e Templin (1982) mostram que 90% dos estudantes 

analisados, tiveram experiências positivas com a Educação Física e Nóvoa 

(1991) afirma que “A trajetória de vida de cada professor, teve uma influência 

significativa no momento da escolha da futura profissão, isto é, a entrada na 

profissão foi motivada por acontecimentos da vida pessoal relacionados à 

Educação Física vivenciada no período escolar (p.24).” Para além disso, as 

experiências favoráveis na Educação Física contribuíram para que os 

indivíduos desenvolvessem o gosto pelo movimento e habilidades técnicas, 

sendo este também um dos principais motivos para a escolha da profissão. 

Consequentemente, o desenrolar dos acontecimentos da minha vida, das 

influências e vivências, ou seja, os agentes de socialização e o tema da 

continuação relacionado com o modelo de Lortie (1975), contribuíram para a 

decisão de querer ser professor.  

Tendo em conta tudo o que foi referenciado até ao momento, a escolha da 

licenciatura e posteriormente do mestrado foram simplesmente o culminar de 

várias experiências tanto desportivas como escolares. Foi a realização de um 

primeiro sonho que há muito tinha. 
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2.1.2     Estágio Profissional - Do Esperado ao Encontrado 

Na minha opinião, o conhecimento do professor, transpõe o conhecimento 

formal, adquirido através da faculdade, uma vez que este surge 

constantemente aliado a um conhecimento prático, que surge com o próprio 

indivíduo. Neste sentido, Batista (2008) refere que o processo de 

aprendizagem é realizado através de uma desconstrução e construção de 

novos conhecimentos e competências, incutindo ao aluno a necessidade de 

adquirir e reproduzir saberes a partir do apreendido. Deste modo, os alunos 

aspirantes a professores, tal como é representativo no Normas do Estágio 

Profissional (20011-12), aprendem a ensinar através da sua própria atuação e 

posterior reflexão, da observação das aulas, pela interação com os pares e 

orientadores, tanto em grupo como individual. É neste contexto que surge a 

necessidade da existência de um estágio profissional, com base em práticas no 

contexto real, na formação de professores, colocando em evidência “a 

pluralidade e a natureza das funções docentes, que remetem para a noção de 

polivalência e alternância que permite um vaivém epistémico entre a teoria e a 

prática.” (Normas Estágio Profissional, 2011-12, p. 3). Por sua vez, o artigo 2º 

do Regulamento do Estágio Profissional da Faculdade, referente ao objetivo do 

estágio diz que: “O Estágio Profissional visa a integração no exercício da vida 

profissional de forma progressiva e orientada, através da prática de ensino 

supervisionada em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais 

que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz 

de responder aos desafios e exigências da profissão” (p. 2). 

Como relatado no ponto anterior, foram reais as vivências tidas e adquiridas ao 

longo do tempo até ao ingresso no Estágio Profissional. Como consequência, 

algumas expetativas foram criadas, pelo que faz sentido efetuar uma 

retrospetiva da preparação para esta nova etapa. O 1º ano de mestrado foi 

bastante rico, quer em termos de conhecimentos teóricos como práticos. Estes 

conhecimentos mostraram ser de grande utilidade para o contexto real que 

encontrei este ano letivo. Neste sentido, as principais dificuldades surgiram ao 

nível da transposição da teoria para a prática isto é, na transformação do 

conhecimento para a realidade concreta das situações de ensino.  
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Numa fase inicial, o número de alunos da turma, assim como as capacidades 

motoras e cognitivas que estes apresentavam associado ao espaço físico das 

aulas e o material disponível, foram algumas das preocupações com que me 

deparei. Estas condicionantes foram elementos decisivos e orientaram todo o 

processo de ensino e aprendizagem, tendo sido cruciais à conceção e 

elaboração dos diversos níveis de planeamento (Planeamento anual, Unidade 

Temática e Aula).  

Contudo, com o desenrolar do ano letivo, estas preocupações foram as menos 

iminentes. Facilmente estes obstáculos foram ultrapassados, visto que o 

número de turmas em simultâneo a ter aulas de Educação Física no polo 

desportivo da escola, foi apenas de duas, permitindo uma adaptação do 

roulement às necessidades da modalidade que estava a lecionar assim como 

do material disponível. Para esta realidade ser possível, surge o apoio 

incondicional dos professores da disciplina, na distribuição dos espaços e 

materiais. 

Um outro aspeto que inicialmente me preocupou, foi a existência na turma de 

crianças/jovens com necessidades educativas especiais (NEE). Apesar de no 

ano transato e durante a licenciatura ter existido uma prática pedagógica e 

teórica referente a este ponto, a minha preparação era rudimentar. Desta 

forma, e uma vez que a turma possuía um estudante com NEE, foi necessário 

estudar aprofundadamente esta área, para além de existir sempre a 

necessidade de recorrer ao apoio de docentes mais experientes tanto da 

escola como da faculdade, de forma a proporcionar ao meu aluno o melhor do 

processo de ensino e aprendizagem. Para conseguir ultrapassar este 

receio/dificuldade, procurei sempre o apoio nas medidas referidas 

anteriormente e acima de tudo tive sempre em mente a necessidade de 

aprofundar os meus conhecimentos relativamente ao próprio aluno, elaborando 

um plano de objetivos baseado nas suas dificuldades e potencialidades, 

possibilitando-me desenvolver estratégias que permitisse ao aluno as mesmas 

oportunidades que os restantes elementos da turma possuíam e que 

igualmente o auxiliasse na sua participação na aula permitindo a sua total 
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integração na turma. Ou seja, compreender as suas necessidades e utilizá-las 

a seu favor. 

Pronunciando - me sobre os objetivos para este ano letivo, defini como sendo 

um dos principais a constante procura de experiências que permitissem aos 

alunos durante o ano evoluir e progredir a nível pessoal, social, cognitivo e 

motor. Como tal, para mim era importante que durante o processo, os alunos 

adquirissem gosto pela prática desportiva e que compreendessem a sua 

importância para um estilo de vida saudável e duradouro. A participação em 

gestão e organização de atividades extra curriculares, foi também um aspeto 

que considerei importante para a minha evolução, uma vez que o professor 

desempenha igualmente esta função. Assim, a minha participação neste tipo 

de atividades foi também um objetivo.  

Quanto aos meus objetivos enquanto docente propus-me a evoluir, adquirir 

maturidade e competências que me levassem a atingir o mais rápido possível 

uma prática com sucesso, ou seja, uma prática pertinente, intencional, 

progressiva, que respeitasse as fases de aprendizagem e que proporcionasse 

aos alunos uma elevada oportunidade de prática (Siedentop, 2000). Para isso, 

sabia que seria necessário muito trabalho e reflexão, para evoluir de um 

professor eficaz, para um professor competente. A aplicação de novos métodos 

de ensino, nomeadamente o Modelo de Educação Desportiva (MED), foram 

constituídos objetivos numa fase inicial, tendo vindo a revelarem -se como um 

fator fundamental para a minha evolução enquanto docente. Para que a 

passagem entre o esperado e o encontrado fosse melhorando dia após dia, 

permitindo -me ultrapassar todos os obstáculos, a reflexão foi um dos aspetos 

essenciais durante todo este processo, de forma a compreender os aspetos 

positivos e negativos da minha prática. A observação de aulas tanto do núcleo 

de estágio assim como do professor cooperante e os demais docentes de 

Educação Física, foi fundamental para a evolução da minha capacidade 

reflexiva, uma vez que o contacto com diferentes formas de lecionar me 

proporcionou diferentes outcomes do processo de ensino e aprendizagem. Ao 

alargar os meus conhecimentos, no que à atuação, diz respeito, alarguei 
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também a minha capacidade de comparação entre o certo e o errado, 

passando de uma reflexão descritiva para interpretativa e avaliativa da minha 

prestação. Esta melhoria na capacidade reflexiva foi um contributo essencial 

para aprimorar o que esta função de docente exige.  

2.2 Enquadramento da Prática Profissional 

Em qualquer época desportiva, independentemente da modalidade, o treinador 

tem que possuir um conhecimento específico sobre o meio onde se encontra, 

designadamente, quais os problemas e vantagens que possui e como pode 

utilizar esses dados para melhorar a performance da sua equipa e 

consequentemente, o seu próprio trabalho. A mesma questão se coloca ao 

professor, pois enquanto educador, este pertence a uma escola que se 

encontra integrada num meio. Neste sentido, uma das etapas fundamental da 

pré-época, tanto para o treinador como para o professor, é a análise do meio, 

onde o processo se vai desenrolar. É ainda pertinente que estes compreendam 

quais as diretrizes que as instituições onde se encontram pressupõem e que 

tipo de progressão poder-se-á fazer. Assim, segundo as normas da estrutura 

do relatório de estágio (2012), o Enquadramento da Prática Profissional 

pressupõe analisar o contexto onde se desenrola o estágio profissional, 

recorrendo aos conceitos de Escola, Professor e Aluno como impulsionadores 

de toda a prática docente, uma vez que são o ponto central do processo de 

ensino aprendizagem.  

Ao longo deste capítulo, estes elementos são abordados, sendo referenciados 

aspetos do Estágio Profissional, designadamente para o processo de conceção 

e planeamento do ano letivo nas reais vertentes da ação do professor.  

 

2.2.1.  O Estágio Profissional 

O Estágio Profissional está inserido no 2º ciclo de estudos conducente ao grau 

de Mestre na vertente de Ensino nos Ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) nos 3º e 4º 

semestre. Segundo o regulamento do Estágio Profissional da FADEUP: “A 

estrutura e funcionamento do Estágio Profissional considera os princípios 
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decorrentes das orientações legais nomeadamente as constantes do Decreto-

lei nº 74/2006 de 24 de Março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro e 

têm em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. (p. 2)” Este pressupõe a 

prática real das funções docentes, que em tudo aconselham a que o estudante-

estagiário enfrentará ao longo da sua carreira profissional. Neste sentido, o 

decreto de lei nº 38 de 22 de Fevereiro de 2007, impõe que a instituição de 

ensino superior celebre protocolos de cooperação com escolas para a 

colocação de estudantes-estagiário. Para isso, as escolas devem possuir o 

ciclo de ensino em que os estudantes-estagiários poderão lecionar, devem 

identificar o número de lugares disponíveis para estudantes estagiários, 

funções, responsabilidades e competências de todos os intervenientes, 

incluindo os estudantes, condições para o ensino de prática supervisionada e 

devem ainda possuir materiais e espaços específicos para a lecionação da 

disciplina em causa. A supervisão da prática supervisionada é da 

responsabilidade de um docente da FADEUP (Orientador) e um docente da 

escola do EP (cooperante). Ambos são designados pela comissão científica, 

ouvido o professor regente da unidade curricular da EP (Regulamento do EP, 

2011/2012).  

2.2.2      Educação Física na Composição Curricular 

Ao longo da escolaridade obrigatória, a par da disciplinas de Português a 

Educação Física é a única que acompanha todas as etapas da vida escolar dos 

alunos.  

Com a aprovação da lei número 85/2009 de 27 de agosto, a escolaridade  

obrigatória em Portugal passou a ser obtida através do “curso conferente de 

nível secundário da educação”, ou “no momento do ano escolar em que o 

aluno perfaça 18 anos”.  

Na sequência do Despacho no 12 591/2006 (2ª série), publicado no Diário da 

República no 115, em 16 de junho, a disciplina de Educação Física apresenta 

agora um caráter obrigatório desde o 1º Ciclo do Ensino Básico, sendo 

reforçada através das atividades de enriquecimento curricular.  
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Apesar das enumeras alterações no sistema educativo nos últimos anos, 

atualmente a instabilidade outrora vivida, apesar de não estar extinta, começa 

a dissipar-se no que diz respeito às medidas de (re) formulação e reformas no 

seio da Educação. Exemplo disso são as três áreas curriculares introduzidas 

em 2004 (Área de Projeto; Estudo Acompanhado; Formação Cívica) que duas 

delas, atualmente, estão em vias de extinção. 

Ao nível da Educação Física em particular importa notar as alterações que têm 

ocorrido e qual o seu papel no desenvolvimento dos alunos. 

Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico “a Educação Física, enquanto 

área curricular, estabelece um quadro de relações com as que com ela 

partilham os contributos fundamentais para a formação dos alunos ao longo da 

escolaridade.” Assim, estas relações materializam um conjunto de contributos e 

riquezas que não são promovidas por outra área ou disciplina do currículo 

escolar.  

A Educação Física acarreta uma função de “partilha geracional de um conjunto 

de aquisições socialmente relevantes”, proporcionando aos alunos uma 

construção individual/coletiva permitindo igualmente o relacionamento e 

integração na sociedade. 

Nesta perspetiva a Educação Física, independentemente de qual seja o 

conteúdo programático ou os processos de ensino e aprendizagem, deve 

considerar as características dos alunos em todos os seus domínios (motor, 

cognitivo, sócio afetivo e cultural). Enquanto disciplina do currículo escolar, 

deve ser capaz de levar o aluno a refletir sobre as suas práticas motoras e, 

com autonomia, exercê-las de forma adequada. 

O percurso educativo do aluno deve ter sempre como pano de fundo a 

melhoria da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, e deve integrar um 

conjunto de atitudes, capacidades, conhecimentos e hábitos no âmbito da 

Educação Física, erradicando assim, até ao final do ensino básico o 

analfabetismo motor. É por isso, necessário que a partir do ensino secundário 

se transmita aos alunos saberes que lhes permitam manter uma prática 

desportiva regular após o término da escolaridade obrigatória. 
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Estas são as diretrizes que devem ser a orientação para todo o processo de 

conceção e planificação.  

 

2.2.3       A Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira 

Aos analisarmos a escola, enquanto local de ensino, no sentido lato, observa-

se uma hierarquia de poderes com os quais surgem regras condicionadoras do 

processo de ensino e aprendizagem. Desta forma, e partindo da definição de 

Farina et. al. (1997) que definem instituição como “um conjunto de regras 

formais e informais que condicionam o jogo social”(p.209), considera-se que a 

escola se apresenta como uma instituição. Uma vez que a instituição 

condiciona o jogo social de todos os que a ela estão agregados, Parsons 

(1993) afirma que a educação escolar tem um papel central de socialização, 

contribuindo assim para a interiorização do indivíduo perante os valores da 

sociedade. Pressupõe-se então que a escola se assuma como uma instituição 

de primeira linha na constituição de valores indicativos de rumos pelos quais a 

sociedade trilhará o seu futuro (Souza, 2001). Deste modo, a escola, é 

entendida como a propulsora da evolução da sociedade e das gerações. É uma 

instituição cultural/social que está imersa na cultura aceite pela sociedade.  

Neste sentido, as especificidades da escola são um fator que deve ser tido em 

conta no processo de conceção, planeamento e organização das aulas. Por 

conseguinte, importa efetuar uma caracterização da escola onde decorre o 

meu Estágio Profissional de modo a melhorar o enquadramento das decisões 

tomadas ao nível da aprendizagem. 

Em termos estruturais, são cedidos ao núcleo de Educação Física dois polos 

desportivos, um situado dentro da própria escola e outro no pavilhão municipal 

de Paços de Ferreira, nas proximidades da mesma. Esta distinção dos 

espaços, obriga a uma divisão das turmas, recorrendo ao critério de ciclo de 

ensino. Assim, para o 3º ciclo, uma vez que a idade é menor e a precaução de 

se manterem dentro da escola é iminente é - lhe destinado o polo situado no 

interior da escola, e para o ensino secundário as instalações do Pavilhão 

Municipal. A turma que lecionei, pertencia ao 3º ciclo, mais especificamente do 

7º ano, pelo que as aulas decorreram nos espaços interiores da escola. A 
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escola possui três espaços, dois exteriores com cobertura e um interior, 

existindo ainda a possibilidade de lecionar as disciplinas referentes ao 

Atletismo nos arredores do pavilhão, que passo a designar como Nave Central.  

A Nave Central, tem uma dupla função, a de auditório e pavilhão, pelo que as 

modalidades que utilizam bolas não podem ser lecionadas neste espaço, o que 

originou que o planeamento das aulas, tivesse sempre em conta todas estas 

condicionantes. Quanto aos espaços exteriores, como referido, possuem uma 

cobertura, contudo nos dias em que as condições atmosféricas são adversas, 

nomeadamente com chuva, o espaço fica muito condicionado, pelo facto de a 

periferia ficar molhada e, por isso, escorregadia.  

Em termos concretos, os espaços desportivos na escola não são insuficientes, 

contudo face às condicionantes, colocam-se questões relativas à diferenciação 

de intensidade da aula de Educação Física nos diferentes espaços disponíveis. 

Uma vez que as instalações supracitadas, foram recentemente submetidas a 

obras no âmbito da “Projeto Parque Escolar”, era suposto que as necessidades 

da disciplina de Educação Física tivessem sido consideradas. Contudo, tal não 

se verificou acarretando consequências relevantes para alunos e também para 

professores.  

Quanto aos equipamentos e materiais disponíveis para as aulas, a sua 

quantidade é variável em função da modalidade. Para as modalidades coletivas 

os equipamentos e materiais são abundantes, designadamente bolas, redes, 

tabelas e balizas. Em oposição surgem os desportos individuais, como a 

Ginástica e o Atletismo que não têm aparelhos gímnicos, assim como colchões, 

barreiras, testemunhos, entre outros. Este parâmetro, obviamente, condiciona o 

processo de planeamento de conteúdos abordar. Os materiais comuns a todas 

as modalidades, designadamente, cones, coletes, marcadores, etc., também 

são suficientes, não existindo qualquer entrave na sua utilização. Deste modo, 

a escola apresenta uma discrepância de materiais, visto que em algumas 

modalidades existe uma enorme abundância em detrimento de outras onde 

este é escasso ou se encontra em mau estado. A distribuição deveria ser 

equitativa, pelo que estas condicionantes por vezes privam o professor de 

lecionar certas modalidades.  
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Além das questões referidas anteriormente que condicionam planeamento dos 

conteúdos, existe também a necessidade de desenvolver uma caracterização 

institucional da escola, como forma de compreender que implicações existem 

no meio, que afetam a conceção, planeamento e realização da aula. Assim, é 

crucial uma análise ao meio onde a escola se insere, reportando-me aos seus 

principais problemas e potencialidades. Ao analisar, o projeto educativo da 

escola, deteta-se que o concelho apresenta uma elevada taxa de crescimento, 

apresentando uma densidade populacional de 740 hab./Km2. 

Já em termos de atividade, o predomínio é da indústria mobiliária, dando ao 

concelho o nome de “Capital do Móvel” conhecido a nível nacional, tratando se 

assim de realidade económica de monoprodução. A indústria têxtil apresenta - 

se igualmente como uma forte “aposta” do concelho. A junção destas duas 

indústrias emprega uma grande parte da população.  

Quanto à comunidade externa à escola, como relatado anteriormente, tem 

vindo a crescer, porém, segundo a carta educativa mencionada no projeto 

educativo de escola, a população jovem do concelho apresenta uma 

escolaridade baixa, existindo então uma taxa elevada ao nível da escolaridade 

baixa, a qual é igual à escolaridade obrigatória. O abandono escolar precoce, 

de saída antecipada do sistema de ensino e, ainda, o elevado número de 

indivíduos que desempenham profissões desqualificadas, vêm agravar este 

panorama. No que respeita à minha turma especificamente pela análise das 

fichas sócio biográficas dos alunos verifica-se o mesmo panorama. As 

habilitações literárias dos pais e encarregados de educação situam-se no 1º e 

2º ciclo do ensino básico. Este aspeto pode alienar as perspetivas que os pais 

incutem aos seus filhos sobre a escola, além de que influenciam a participação 

dos mesmos nas atividades que esta organiza e ainda no acompanhamento 

académico dos seus filhos. No que diz respeito à comunidade escolar, a 

população de alunos tem vindo aumentar nos últimos anos, estando 

matriculados atualmente 2127 alunos distribuídos pelo ensino regular, 

profissional, cursos de educação e formação e cursos de educação e formação 

de adultos. 
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Como referido, os alunos da Escola Secundária I3 de Paços de Ferreira são 

provenientes de uma classe socioeconómica média/baixa. Neste sentido, existe 

um elevado número de alunos apoiados pelos Serviços de Ação Social Escolar. 

Estes serviços atribuem anualmente bolsas de mérito aos alunos abrangidos 

pelos escalões A ou B. A tendência mostra que a taxa de alunos que recebem 

esta bolsa de mérito tem vindo aumentar. Estes dados mostram que apesar de 

existirem alunos carenciados, o aproveitamento escolar é elevado, existindo 

empenho da parte dos mesmos para evoluir e ter sucesso na escola. 

Relativamente ao corpo docente, a escola tem 198 professores, sendo que 109 

pertencem aos Quadros de Nomeação Definitiva, distribuídos pelos diversos 

departamentos. Do total de docentes que trabalham nesta escola, 15 estão 

destacados para os estabelecimentos prisionais, sendo que 6 pertencem ao 

quadro anteriormente referido, possui ainda 43 assistentes, em que 10 são 

administrativos e os restantes dividem-se nos diversos serviços necessários ao 

funcionamento da escola. É ainda de referir, que a Escola está associada à 

Escola do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e ao 

Estabelecimento Prisional Regional do Vale do Sousa. Este aspeto não tem 

qualquer influência no decorrer das aulas na escola, uma vez que as mesmas 

são lecionadas nos respetivos estabelecimentos de ensino. 

 O Agrupamento de Educação Física é composto por 14 professores e 4 

estagiários, que lecionam do 7º ao 12º ano a disciplina de Educação Física, 

tanto nos estabelecimentos prisionais como na escola.  

2.2.4.      A Turma do 7ºG 

Feita a análise das condições de ensino e do meio envolvente, surge a 

necessidade de nos centrarmos nos alunos que estiveram diretamente 

envolvidos no meu Estágio Profissional ocorreu. Estes dados foram recolhidos 

no início do ano letivo, através de um questionário (Anexo 1), constituído pelas 

seguintes partes:  

1. Identificação Pessoal; 

2. Relação com a Escola; 

3. Relação com a Educação Física e o Professor de Educação Física; 

4. Atividade Física Fora das Aulas de Educação Física; 
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5. Filiação/Agregado Familiar; 

6. Encarregado de Educação; 

7. Saúde e Alimentação. 

Com base nestas informações, pude definir, numa fase inicial do ano, alguns 

aspetos relevantes da turma. Estes, juntamente com as minhas perceções, 

deram origem a caraterização da turma, que mais tarde, como será referido ao 

longo do texto, foi essencial para uma atuação, da minha parte, mais eficaz.  

Assim, a turma é constituída por vinte e três alunos, em que doze são do sexo 

feminino e onze do sexo masculino, residentes na sua maioria na freguesia de 

Paços de Ferreira (65%), ou seja, nas proximidades da escola. Este aspeto 

influencia o meio de transporte e o tempo que utilizam para se descolarem para 

a escola e da escola para casa, que na grande maioria é feito a pé e é 

reduzido. Os alunos apresentam a idade adequada ao ano de escolaridade 

(11/12 anos) à exceção de um aluno com necessidades educativas especiais 

(14 anos). O aluno com necessidades educativas especiais, apresenta 

dificuldades cognitivas, nomeadamente, uma deficiência mental ligeira, que não 

lhe permite reter as informações que lhe são dadas com a mesma velocidade 

que os restantes colegas. Além disso, segundo informações recolhidas junto do 

concelho de turma, é o último de cinco irmãos com historial de abandono 

escolar, tendo um agregado familiar com problemas económicos e sociais. Esta 

realidade, onde o aluno vive o seu dia-a-dia, veio a ser crucial para a 

negligência que este apresenta na escola, particularmente a falta de 

assiduidade. Apesar de esta ter melhorado entre o primeiro e segundo período, 

devido ao trabalho conjunto do concelho de turma, junto do aluno e da sua 

família, no final do ano, os esforços foram em vão e o caso teve de ser 

reportado para a proteção de menores. O concelho de turma, face a estas 

circunstâncias, definiu uma metodologia distinta, em que existe um ainda maior 

acompanhamento dos alunos, para o ano seguinte.  

A turma apresenta uma forte relação pessoal, uma vez que está junto desde do 

início da escolaridade revelando – se de enorme importância para a sua própria 

evolução, uma vez que existiu uma entreajuda (ensino de pares) que permitiu a 
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Gestor de Móveis 
Diretor Geral 
Engenheiro 
Estufador 
Vendedor 
Futebolista 
Não Respondeu 

existência de um ensino mais específico através da correção de incorreções 

entre eles e não apenas da minha parte. 

No ponto 4 do questionário, foram questionados sobre as suas atividades 

extracurriculares desportivas. Ao analisar os dados recolhidos, verifiquei que 

70% da turma não tinha qualquer 

tipo de atividade (Gráfico 1).  

 Esta percentagem mostrou que 

a turma apresenta pouco 

interesse pelo desporto tornando 

– se assim em mais um desafio 

para mim. A metodologia que 

utilizei foi de tentar incutir aos 

alunos uma conceção diferente da disciplina de Educação Física. Para isso, em 

todas as aulas, ao explicar os exercícios, fiz sempre referência à importância 

daqueles conteúdos para a modalidade. Paralelamente, referi a importância da 

disciplina para aquisição de estilos de vida saudáveis, e que repercussões 

estes estilos trariam no futuro. Com isto, consegui captar atenção dos alunos, o 

que foi um passo “gigante” na mudança de perceções do que é a educação 

física. Uma vez que aumentou o interesse pelas modalidades e pela 

compreensão das mesmas, o 

desporto passou a ter um 

“peso” maior no dia-a-dia dos 

meus alunos. Apesar de em 

termos percentuais, não 

existir mudanças 

significativas, no final do ano 

três alunos passaram a 

frequentar uma modalidade 

desportiva semanalmente. 

O ponto 5 foi também alvo de 

uma análise mais pormenorizada, uma vez que este poderia ser influenciador 

dos comportamentos que os alunos apresentavam na aula. O nível 

Gráfico 2 – Atividade Física fora das Aulas de Educação Física 

Gráfico 1 – Profissão Pai 
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Contabilista 
Não Respondeu 

socioeconómico da turma não é homogéneo, conclusão retirada das profissões 

dos pais e encarregados de educação (Gráfico 2 e 3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi percetível, através das aulas que, as diferenças entre o nível 

socioeconómico da turma, não foi um fator influenciador das relações pessoais 

que estes estabelecem entre eles, porém, em termos de postura na aula foi 

notório que, tal como referido anteriormente no tema referente à análise da 

escola, o baixo nível socioeconómico encontra-se relacionado com as questões 

do rendimento escolar, e por sua vez esta influencia as espectativas que os 

pais têm dos seus educandos. Este motivo conduz os alunos menos 

favorecidos, por norma, a mostrarem um maior desinteresse pela 

aprendizagem, adotando posturas na aula por vezes perturbadores para o 

clima de aprendizagem. Esta forma de estar na aula, leva-os acreditar numa 

incapacidade de fazer mais e melhor. Assim, tornou-se um desafio para mim, 

alterar estas mentalidades. Para modificar esta tendência, optei por valorizar a 

todos os níveis as capacidades dos alunos, mostrando-lhes que com trabalho 

árduo e empenho é possível atingir níveis quantitativos superiores. Para isso, 

utilizei estratégias relacionadas com os alunos “líder”. Esta metodologia 

pressupõe a utilização de grupos heterogéneos, em que um dos alunos (“líder”) 

fica responsável por tarefas para além da prática dos exercícios. Estas podem 

ser de caráter organizativo, em que os alunos são responsáveis pela própria 

Gráfico 3 – Profissão Mãe 
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gestão do exercício e segurança, tornando os alunos responsáveis por verificar 

se o material está devidamente arrumado, se o seu grupo cumpre ou não as 

regras impostas na aula e têm igualmente o papel de esclarecer dúvidas que o 

grupo possa ter, junto do professor. No seio da turma o nome desta função foi 

de capitão pelas suas parecenças com as funções que este elemento 

desempenha numa equipa de competição. Os alunos que tiveram a 

possibilidade de passar por esta função desempenharam com louvor as suas 

funções, tendo por isso existido por eles um maior empenho na aula. É de 

referir que em todas as decisões que estes alunos tomavam, existia a minha 

aprovação e supervisão, não existindo o risco de as rotinas impostas serem 

alteradas, pelo que o processo de ensino e aprendizagem não foi prejudicado. 

Na fase final deste processo, foi percetível a mudança de postura de alguns 

dos alunos, face a estas questões, razão pela qual infiro que a metodologia 

resultou positivamente.  

 

Outro aspeto relevante da análise da turma é o ponto 7 relativo à Saúde e 

Alimentação. Em termos de patologias, na sua maioria, a turma não possui 

limitações em termos de prática de exercício físico, à exceção dos três alunos 

com patologia cardíaca em que exercícios de esforço prolongado não são 

aconselháveis (Tabela 1). 
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Nomes 
Patologias 

Visão Cardíacas Alergias Otite Epilepsia 

A X     

B X     

C X     

D X     

E X    X 

F  X    

G  X    

H  X    

I   X   

J    X  
Tabela 1 – Patologias alunos 

Para os alunos em foco, o planeamento deverá ser adaptado, sendo que 

existiu a necessidade de alterar os parâmetros de avaliação na modalidade de 

Atletismo – Resistência, uma vez que foram estas as indicações do médico. 

No ponto 7, é ainda de referir que 52% dos alunos frequentam o médico e têm 

hábitos alimentares saudáveis, nomeadamente o número de refeições diárias 

(superior a 4) e o local onde as realizam, em que 57% o faz em casa.  

Em síntese, apesar de os alunos serem provenientes de níveis 

socioeconómicos distintos, o seu ambiente familiar e hábitos diários de 

alimentação são favoráveis, sendo que a melhoria da turma passou pela 

mudança de conceção relativamente à prática desportiva.  
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III. Fase Competitiva 
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3. Fase Competitiva – Entrada na realidade 

Tal como foi sendo evidente ao longo dos temas anteriormente expostos, a 

entrada na profissão docente do estudante-estagiário é influenciada por uma 

série de fatores que condicionam o que o estudante é e o que poderá vir a ser 

como professor (designada neste relatório como Pré Época). 

Esta preparação demora algum tempo e requer mais empenho e dedicação, no 

sentido de se atingir os requisitos para um desempenho competente. Neste 

processo construtivo, a entrada na realidade do contexto escolar é o primeiro 

passo para a estruturação dos saberes adquiridos anteriormente para o 

ambiente real da profissão.  

A este momento de vivências no contexto real da docência chamo de fase 

competitiva. Existe uma notória semelhança entre o momento referido e o 

treino de rendimento e as premissas que o treino e a função de professor 

exigem. Ambos os contextos de intervenção exigem uma preparação prévia, 

devidamente estruturada e variada, de modo a talhar os atletas, ou, neste caso, 

os estudantes estagiários, para aquilo que será a fase onde se disputa o “tudo 

ou nada” (Fase C5ompetitiva). Outro aspeto que também acontece no treino de 

rendimento é a necessidade de uma constante adaptação, no sentido de 

melhorar a performance dos atletas. No caso do estágio profissional, o 

processo de adaptação é igualmente necessário para que seja possível 

melhorar o desempenho do estudante-estagiário enquanto professor e, 

consequentemente, a aprendizagem dos alunos. 

 De forma a ilustrar o vivenciado nesta fase competitiva, neste capítulo 

apresento parte de uma reflexão acerca das aproximações entre o contexto de 

treino e o de Educação Física. Posto isto, centro-me nas dificuldades e 

obstáculos com que me deparei ao longo do estágio profissional, bem como o 

modo como os fui ultrapassando. Além disso, temas como a motivação e a 

liderança são também objeto de análise, pela importância que assumiram neste 

processo, pois à semelhança do contexto de treino são elementos que 

condicionam (e muito) o sucesso.  
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3.1 Treino de Rendimento vs Educação Física 

O percurso de vida apresentado na fase inicial deste documento deixa evidente 

a minha proximidade e afinidade pelo treino desportivo, uma vez que além de 

ser praticante federada, também sou treinadora. Deste modo, as influências a 

que fui sujeita ao longo de vários anos levaram-me a encarar o desporto (seja 

em contexto de escola como de treino de rendimento) como um meio para 

atingir uma elevada performance. Contudo, após o estágio profissional, e todas 

as experiências que nele vivenciei, compreendi que esta conceção de desporto 

vai além do objetivo do rendimento, no que à escola diz respeito. Atualmente 

percebo que o desporto “perdeu o seu perfil único e adquiriu uma pluralidade 

de contornos e sentidos” (Batista 2008, p.161). Assim, a sua abrangência 

ultrapassa a ideia do “desporto de rendimento”, que acontece em diversas 

áreas, em contextos e objetivos distintos. Por conseguinte, os  profissionais da 

área têm de ser plurais, de forma a conseguirem responder às necessidades 

do contexto onde estão inseridas.  

Garcia (2007), quando refere que ”o desporto deve ser observado a partir da 

pessoa humana, deve ser entendido como um meio e nunca como um fim em 

si mesmo”( p. 31), vai de encontro ao que deve ser o desporto na escola. Esta 

conceção opõe-se à ideia apoiada por Barbanti (2003), que define o desporto 

como uma “forma de atividade física na qual a pessoa realiza movimentos de 

uma forma especificada por regras, normalmente num contexto competitivo” (p. 

5). Em consequência, e devido à falta de prática em contexto real, um dos 

principais problemas com o qual me deparei foi a adaptação do meu “eu” 

enquanto treinadora ao meu “eu” enquanto professora.  

Apesar dos conceitos de treino e Educação Física se cruzarem em alguns 

momentos, é necessário agir e planear de uma forma distinta, tendo em conta 

as especificidades dos contextos e dos atores que participam em cada um 

deles.  

Para Dantas (2003), o treino pressupõe um “conjunto de procedimentos e 

meios para se conduzir um atleta à sua plenitude física, técnica e psicológica 

dentro de um planeamento racional, visando executar uma performance 
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máxima num período determinado"( p. 27). Por sua vez, Barbanti (2003) afirma 

que “a Educação Física se preocupa com o relacionamento do 

desenvolvimento físico com o mental, social e o emocional na medida em que 

eles vão sendo desenvolvidos”( p.7). Nas duas conceções existe a 

preocupação de relacionar o físico com outras componentes. Apesar disso, o 

treino preocupa-se essencialmente com as questões do rendimento. Por sua 

vez, a Educação Física expande horizontes, preocupando-se não só com a 

performance, como também com os valores do desporto que a prática 

promove. A respeito desta temática, Mesquita (2003) menciona que a 

Educação Física não se rege apenas pela aquisição motora. A autora defende 

que a Educação Física tem também o dever de incutir valores éticos, afetivos e 

sociais, que surgem nos contextos de prática diversificada e de vivências 

pessoais e sociais tanto do professor como do aluno. Apesar de no contexto de 

rendimento esta ideia dever também estar presente, (e, como tal, ser um dos 

objetivos principais do clube) a importância na escola é acrescida, uma vez que 

o tempo que o aluno passa na escola é muito superior ao que passa no clube. 

A instituição de ensino escola deve ser uma co-educadora, apoiando os pais e 

encarregados de educação na sua missão educativa.  

As vivências experimentadas no decorrer deste ano de estágio, relativamente à 

problemática levantada á priori no que diz respeito às diferenças entre o clube 

e a escola, vêm apoiar o referido. Outra grande diferença entre estas 

realidades, é que a escola é um micro contexto onde existe uma diversidade de 

alunos, com objetivos, personalidades, motivações e conhecimentos distintos, 

tornando-os mais ou menos aptos para a disciplina em causa. No contexto de 

treino, apesar de também incluir atletas com as mesmas características, estas 

tendem a ter objetivos similares, uma vez que no clube, o rendimento é o 

principal objetivo da equipa. Neste contexto, existe um esforço extra por parte 

dos jogadores para o atingirem, existindo por isso uma maior motivação para a 

prática. Deste modo, o planeamento que é feito para o treino, apesar de 

individualizar os seus atletas de forma a potencializar as suas capacidades, 

tem sempre uma base comum a todos, possibilitando aquisição de princípios 

de jogo fundamentais para o rendimento positivo da equipa. A escola exige 
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também um planeamento individualizado (níveis), possibilitando assim a 

evolução de todos, partindo dos seus conhecimentos iniciais. Desta forma, na 

escola existem, objetivos distintos para cada um dos níveis que a turma 

apresenta. Neste contexto, Mesquita (2003) advoga que o professor tem de 

compreender as necessidades de cada um dos seus alunos, sendo esta a 

única forma de proporcionar uma igualdade de oportunidades. 

A compreensão desta divergência foi sendo ultrapassada aula após aula, 

através da tentativa-erro. A alteração dos exercícios surgiu pelo alcançar de 

uma melhor compreensão das necessidades dos alunos, conduzindo-me a um  

ensino mais eficaz dos diversos conteúdos. Nesta primeira fase do estágio as 

primeiras propostas didáticas foram muito além das reais capacidades dos 

alunos, apesar de em contexto de treino, no meu entendimento, estas serem 

básicas. Este impacto, fez-me refletir e recorrer a novas estratégias, 

principalmente nos desportos coletivos, tendo sido, a área onde senti maiores 

dificuldades em fazer esta adaptação. 

Abandonar a ideia de abordar todos os conteúdos integrados na tática foi, a 

meu ver, o ponto de viragem para a melhoria das minhas aulas. Na verdade, 

nas minhas aulas também tive que recorrer a métodos analíticos, onde a 

exercitação da técnica assumiu um lugar central. A aquisição de “ferramentas” 

técnicas por parte dos alunos foi fundamental para a sua melhoria na 

componente tática dos jogos desportivos coletivos. Deste modo, houve uma 

transposição mais suave entre as componentes técnicas e táticas implícitas 

nas modalidades. Com o passar do tempo a evolução foi notória, 

principalmente nos segundo e terceiro períodos.  

Ao longo do texto é possível constatar as diferenças entre o treino de 

rendimento e a aula de Educação Física. Assim fica evidente ser essencial uma 

adaptação ao contexto e às necessidades dos alunos, com base nas suas 

capacidades motoras e na sua compreensão do jogo, numa fase inicial. Se 

existir a preocupação em manter estes requisitos presentes, é possível o 

professor conceber, planear e realizar o seu processo de ensino e 
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aprendizagem privilegiando o aluno e colocando-lhe desafios que este tenha a 

capacidade de responder e ultrapassar.  
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3.2 Modelo de Educação Desportiva e a Relação Professor 

/Aluno – Ponto de Partida para o sucesso dos Alunos 

Apesar das divergências apresentadas no tema anterior, nem tudo o que o 

treino de rendimento contém deverá ser desprezado na aula de Educação 

Física. Neste sentido, é pertinente uma análise comparativa entre este modelo 

e os restantes a que recorri na organização das minhas aulas de Educação 

Física, sendo eles o modelo instrução direta e o modelo desenvolvimental. Os 

conhecimentos teóricos que adquiri no ano transato deste ciclo de estudo, 

levaram-me a obter alguns princípios e crenças de como o processo de ensino 

e aprendizagem deve ser conduzido. Estes princípios e crenças baseiam-se 

essencialmente na junção dos conceitos dos modelos referidos anteriormente. 

Na minha opinião são os mais pertinentes para o sucesso deste processo, 

sendo estes os mais vantajosos para a aprendizagem do aluno. Interessa por 

isso compreender os pontos fortes que retirei dos modelos (Instrução direta e 

modelo desenvolvimental), bem como a posterior adaptação que efetuei ao 

Modelo de Educação Desportiva, e às necessidades que a turma apresentou. 

Relativamente ao modelo de Instrução Direta, tal como em todos os métodos, 

contém pontos fortes e fracos. Acerca deste modelo Rosenshine (1983) in 

Mesquita e Graça (2007) refere que devem ser aplicadas algumas tarefas pelo 

professor, sendo elas: revisão da matéria previamente aprendida, 

apresentação de novas habilidades ou do conteúdo em geral, monotorização 

elevada da atividade motora dos alunos e avaliações/correções sistemáticas 

em referência aos objetivos delineados. Parece-me por isso que o modelo 

supracitado acumula algumas vantagens, uma vez que organiza o processo de 

ensino através de uma sequência onde introduz novos conteúdos com base 

nos anteriormente adquiridos, assim como pressupõe um ciclo, onde planeia, 

aplica e avalia a performance desse mesmo planeamento, apoiado no conceito 

de monotorização elevada da atividade motora. Estas razões, levaram-me a 

incluir alguns destes princípios no meu quotidiano. No dia-a-dia do ensino, 

todos os pressupostos do modelo foram utilizados.É, então, fundamental que 

os conteúdos ensinados em aulas anteriores sejam revistos, dando a 

oportunidade ao professor de detetar se estes foram assimilados pelos alunos. 
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Os momentos da aula onde o professor consegue compreender o que o aluno 

adquiriu ou não relativamente à aula anterior, através da observação do 

desempenho dos alunos, são essenciais para que possa reformular as 

unidades temáticas e até mesmo o próprio plano de aula, de modo a melhorar 

a aprendizagem dos alunos. A monotorização elevada de atividade motora dos 

alunos foi fundamental para que estes tivessem um elevado tempo potencial de 

aprendizagem. A minha atuação neste sentido foi frequente no decorrer das 

aulas, sendo fundamental para manter os alunos na tarefa.  

As avaliações/correções sistemáticas, também estiveram muito presentes nas 

aulas, através da emissão de feedbacks. Os feedbacks são, na verdade, por 

isso um aspeto crucial para a evolução tanto da eficiência como da eficácia do 

desempenho do aluno. O crescimento do aluno só é possível quando lhe é 

dado um elevado número de oportunidades que lhe possibilitem efetuar a 

correção dos erros. Neste modelo, o professor é o centro de todas as tomadas 

de decisão no processo de ensino e aprendizagem, sendo igualmente 

responsável pelo padrão de envolvimento dos alunos nas tarefas propostas 

(Graça e Mesquita 2007), e pela gestão e organização da aula, assim como do 

tempo de exercitação de cada aluno em cada conteúdo. 

Quanto ao Modelo Desenvolvimental, apresentado por Rink (1984), o 

desenvolvimento do conteúdo é o aspeto central de todo o processo de ensino 

e aprendizagem. A autora refere que o conteúdo deve ser fracionado, existindo 

a manipulação das variáveis da complexidade e da estruturação das tarefas. 

Assim, deve ser colocado um problema ao aluno, cuja resposta deve estar ao 

seu alcance. Isto é, colocar ao aluno uma exigência situada entre a zona do 

desenvolvimento atual e a zona de desenvolvimento proximal (Bento, 1987). 

Neste sentido, a autora apresenta quatro formas de tipologias da tarefa: 

Informação, Progressão, Refinamento e Aplicação, sendo que todas devem ser 

utilizadas no processo evolutivo dos alunos. 

O Modelo Desenvolvimental, é um modelo que abandona a ideia do ensino 

centrado no professor, para um ensino centrado no aluno. Apesar disso, o 

professor mantém as tarefas descritas no modelo de instrução direta, motivo 
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que me levou a utilizar a junção de ambos os modelos no decorrer do estágio 

profissional. 

Com outros princípios, diferentes dos modelos em cima analisados, também 

utilizei o Modelo de Educação Desportiva (MED). As experiências que vivi na 

escola, nomeadamente a observação de aulas de outros professores e alguns 

momentos de reflexão com eles, levaram-me a compreender que este modelo, 

pelas suas características é inexistente no âmbito da escola cooperante onde 

me encontro. Foi neste sentido, e devido às apresentações teórica-práticas do 

ano anterior, que optei por aplicá-lo numa das modalidades do segundo 

período (Basquetebol). A aplicação deste modelo, pressupõe um maior 

envolvimento do aluno nas tarefas da aula, levando-o a manter um nível de 

concentração superior no seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Por 

outro lado, proporciona-lhe  ainda vivências distintas das que habitualmente 

ocorrem numa aula de Educação Física. O aluno, face a uma maior 

concentração e empenhamento nas tarefas de aprendizagem, atinge, com 

maior frequência, os objetivos delineados.  

Os principais pressupostos, do modelo, baseiam - se num incutir de uma base 

socio-afetiva às aprendizagens. Além disso, o modelo apresenta-se como uma 

forma de promover experiências desportivas autênticas, erradicando os mal-

entendidos apontados às relações entre a escola e o desporto de competição 

(Graça e Mesquita, 2007). Assim, o MED centra-se em três grandes objetivos: 

competência desportiva, literacia desportiva e entusiamo pelo desporto. Ou 

seja, pretende formar indivíduos desportivamente competentes, cultos e 

entusiastas. Foi com base nestes pressupostos que procurei elaborar todo o 

processo. Se por um lado os pressupostos são fundamentais para o professor, 

visto que são estes que o professor deve definir como as suas metas. No que 

diz respeito à evolução dos alunos são igualmente importantes, sendo uma 

forma de os fazer entender a importância do desporto e o que este pode 

contribuir para a sua formação integral (cultura desportiva). O MED apresenta 

seis características centrais: Época Desportiva, Filiação, Competição Formal, 

Registos Estatísticos, Festividade e Evento Culminante, todos baseados nos 
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princípios do desporto de rendimento, motivo pelo qual o meu entusiasmo para 

aplicação do modelo aumentou.  

Aquando da aplicação do modelo houve a necessidade de suprimir os registos 

estatísticos, uma vez que os elementos por equipa não eram suficientes. 

Assim, das seis características enumeradas anteriormente, apenas cinco foram 

aplicadas nas aulas da modalidade de Basquetebol.  

A reflexão acerca do vivenciado resultou da revisão do meu diário de bordo, 

referente a esta fase do estágio profissional, onde este tema foi tratado. Com 

essa revisão, compreendi que todas as fases pelas que passei no decorrer 

deste processo, foram marcantes. Todos eles foram fundamentais para a 

minha formação enquanto docente. A aplicação deste modelo, permitiu-me 

compreender que quanto mais diversificada for a aula, mais os alunos se 

interessam e empenham na aprendizagem, melhorando o processo de ensino 

e aprendizagem. Face a esta constatação, pareceu-me pertinente analisar com 

mais detalhe os momentos vivenciados no MED.  

Numa fase inicial optei por apresentar aos alunos as características do modelo, 

recorrendo a vídeos e imagens. Esta opção revelou-se eficaz pelo forte impacto 

que teve. O tema despertou a curiosidade dos alunos acerca de um novo modo 

de organizar a aula de Educação Física. Os alunos mostraram empenho e 

entusiasmo no cumprimento das tarefas propostas, sendo que a melhoria 

motora na modalidade foi muito significativa. A passagem pelas diferentes 

fases da época desportiva, assim como o desempenho de diversas funções 

pelos alunos, foram sendo cada vez mais rentáveis de aula para aula.  

Um dos aspetos mais relevantes da aplicação do modelo, foi a melhoria da 

relação professor-aluno. A proximidade que o modelo impõe entre ambos os 

atores aluno e professor, revelou ser a principal razão para a mudança de 

perceção da disciplina e para o aumento de empenho da aula. As relações 

professor/aluno foram sendo intensificadas, uma vez que a proximidade de 

ambas as partes foi maior e o trabalho conjunto foi uma constante.  
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Foi a partir deste ponto que comecei a refletir sobre a importância da relação 

pedagógica no processo de aprendizagem do aluno. Santos (2001) ilustra a 

sua importância quando afirma que é a relação entre o professor e o aluno que 

gere o processo educativo. O mesmo autor, refere ainda que a forma como a 

interação entre professor-aluno acontece, é um ponto fulcral na direção da 

aprendizagem do aluno, sendo esta mais ou menos facilitada. Neste sentido, 

na experiência tida com os meus alunos o principal elemento facilitador desta 

melhoria, do empenho e da motivação dos alunos, foi a clima de aprendizagem 

criado. O mencionado por Miranda (2008) ilustra bem esta ligação entre a 

aprendizagem, motivação e competência, quando refere que o aprender se 

torna mais interessante quando os níveis de motivação e o sentimento de 

competência do aluno engrandece.  

A verdade é que no momento em que os alunos compreenderam que eram o 

centro de todo o processo e a responsabilidade que tinham em contexto de 

aula, poderia ser uma vantagem no futuro, não só em termos desportivos, mas 

também nas tarefas de organização e gestão que o dia-a-dia lhes impõe e nas 

relações interpessoais que eles estabelecem. Os alunos passaram a querer 

compreender o porquê dos conteúdos e qual a sua utilidade, assim como a 

curiosidade sobre os demais objetivos que o desporto oferece. Além disso este 

clima, permitiu-lhes adquirir uma autonomia que noutras disciplinas não têm, 

sando-lhes uma sensação de “poder”. Ao longo do ano, em muitas situações 

de aula, foi notório que os alunos gostaram de sentir que tinham um lugar na 

aula, e este era adaptado às suas capacidades. Neste ambiente, a autoestima 

cresceu e a motivação intensificou-se, permitindo a existência de uma relação 

mais próxima tanto entre os elementos da própria turma como com o professor. 

Rogers (1972) ilustra bem a importância desta interação quando refere que a 

relação professor/aluno funciona como um facilitador na implementação de um 

clima de aprendizagem onde todos têm o seu papel. Miranda (2008) apoia o 

que anteriormente foi referido ao afirmar que a relação professor/aluno é 

fundamental na apropriação do saber.  
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É ainda de salientar que o clima relacional deve ser gerido pelo professor, uma 

vez que as relações que estabelece com os alunos, não poderão, nunca, 

influenciar os seus juízos de valor.  

Por fim, é de referir que a aplicação do MED tal como Siendetop o descreve, 

não foi totalmente aplicado, visto que a turma em questão é muito pouco 

autónoma e não tem um nível de conhecimento suficiente para autorregular a 

sua aprendizagem. Apesar disso, as funções de atleta, treinado/capitão, árbitro, 

oficial de mesa, jornalista e fotógrafo foram desempenhadas com louvor.  

 Neste sentido, e recorrendo ao exposto nos modelos anteriores, as tarefas de 

organização e gestão da aula permaneceram na responsabilidade do 

professor, existindo com isso os mesmos princípios de lecionar assim como da 

organização do conteúdo. Neste caso, a junção dos pontos fortes de cada um 

dos modelos foi fundamental para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem. Considero que a utilização do modelo foi uma mais-valia para 

as prestações posteriores da turma, tanto a nível motor como cognitivo e socio-

afetivo, uma vez que no período seguinte, a utilização de alguns dos princípios 

se mantiveram. Assim, os níveis de empenho e motivação também se 

conservaram e mostraram-se fundamentais para a evolução bastante 

significativa face às anteriores modalidades do ano letivo. Estas vivências 

foram fulcrais para a mudança da perceção que os alunos tinham da disciplina 

de Educação Física. 

3.3 Liderança e Motivação – Elementos Fundamentais para a 

Formação Integral do Aluno 

Atualmente é frequentemente objeto de referência na comunicação social a 

capacidade de liderança e motivação que os treinadores devem ter para obter 

sucesso nas suas equipas. Menciona-se ainda que sem estes requisitos o 

sucesso desportivo poderá ser influenciado. Neste sentido, Côte (2006) 

enuncia as diversas tarefas que o treinador tem de desempenhar, sendo elas a 

liderança, o treino psicológico, o ser amigo, educador, gestor, administrador e 

ainda um modelo. Já Martens (1991) reforça a importância da reflexão, uma 
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vez que considera que os treinadores têm de possuir uma formação para além 

dos conhecimentos técnico táticos da modalidade.  

Pessoalmente, qualquer uma destas ideias estão de acordo com as minhas 

crenças e estiveram presentes desde do início do ano letivo na minha atuação, 

uma vez que as minhas raízes se reportam para o treino de rendimento. 

Contudo, apesar de anteriormente neste relatório ter referido a importância da 

adequação da prestação do treinador para a do professor, considero que nas 

questões de motivação e liderança os princípios são semelhantes em ambos 

os contextos. Assim, o professor tem diversas tarefas, sendo que todas 

convergem num objetivo comum, a aprendizagem dos alunos. Para isso, existe 

a necessidade do professor refletir constantemente sobre a sua atuação, de 

modo a melhorar as suas competências e a utilizar de forma adequada o 

conhecimento que possui.   

Atendendo a que a condução do processo de ensino e aprendizagem se insere 

numa fase competitiva, onde o mínimo pormenor importa para o sucesso dos 

alunos e, consequentemente, do professor, interessa referir a importância que 

a motivação tem nos alunos e de que modo a liderança se revela como o 

primeiro passo para o professor incutir esta motivação no seio da turma. No 

decorrer do estágio profissional notei que o empenho dos alunos para a prática 

desportiva nas aulas de Educação Física estiveste intimamente relacionados 

com as questões motivacionais. Esta ilação surgiu em resultado de uma 

revisão do diário de bordo, na componente de lecionação das aulas a esta 

turma durante todo o ano letivo. Diversos foram os momentos relatados, em 

que a motivação que os alunos apresentaram foi decisiva para o seu empenho 

na aula. Exemplo disso são as reflexões dos dias 15 e 17 de Fevereiro, onde 

afirmo que:  

“ (…) o aumento da motivação dos alunos possibilita o consequente sucesso e 
empenho na aula”;  

“(…) os objetivos da aula foram cumpridos com sucesso, sendo para isso, 
imperial a manutenção da motivação dos alunos”  

Outro exemplo é um fragmento do dia 2 de Maio, onde refiro que:  
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“ (…) os níveis de motivação da turma para esta modalidade tem vindo a 
aumentar, os alunos mostram curiosidade em compreender e aplicar os 
conteúdos exercitados, o que é um fator crucial para a evolução da turma”.  

A respeito destas questões, Roberts (1992) refere a motivação que é um dos 

pontos centrais das atividades humanas, em áreas tão distintas como as de 

ordem politica, económica, educativa e familiar. Esta ideia é apoiada por Saba 

(2001) que afirma que a motivação é considerada por muitos autores a chave 

de qualquer ação humana. Neste quadro, é pertinente compreender como o 

conceito de motivação é crucial. Sobre isto, Isler (Citado por Moreno et. al., 

2006) relembra que o motivo é a base do processo motivacional, sendo por 

isso, o elemento central para despoletar a iniciativa e consequente 

permanência na atividade. A motivação, entre outros fatores, é por isso um 

fator intrínseco, que inicia, dirige e integra o comportamento de uma pessoa 

(Moreno, 2006). Quanto às questões da liderança, no que diz respeito à sua 

importância na aula, revelou-se fundamental para a conquista da motivação. 

Com efeito, a liderança é considerada o input crucial para a aquisição de 

resultados (Neves, 2002). Segundo Murray (1991), a liderança é considerada 

um processo de condutas, através do qual um indivíduo influência outros para 

que se realize o que ele quer. O mesmo autor vai mais além, ao afirmar que a 

liderança é um contrato psicológico entre os líderes e os seguidores. 

Transportando esta ideia para a escola e mais especificamente para a relação 

professor/aluno, o professor dever ser um líder capaz de incutir aos seus 

alunos princípios que os conduzam ao sucesso na sua aprendizagem. 

Apoiando esta ideia, Rego (1998) diz que a liderança pressupõe um processo 

de influência que afeta os seguidores, levando-os à escolha de objetivos para o 

grupo, de atividades para a obtenção destes objetivos e à motivação para o 

cumprimento das atividades, entre outros. Segundo estas premissas, e tendo 

em conta o observado no decorrer das aulas, considero que a capacidade de 

liderança foi fundamental para a motivação dos alunos, designadamente na 

aquisição de autonomia, responsabilidade, cooperação e espírito de equipa. 

Estas aquisições revelaram-se fundamentais para o cumprimento de um dos 

objetivos que o professor de Educação Física deve ter: a formação integral do 

aluno através do desporto.  
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As aulas desta disciplina possuem, então, valores equiparados ao desporto de 

rendimento, como foi sendo percetível ao longo do texto. A minha experiência 

em liderar grupos, nomeadamente no treino, foi uma vantagem para a evolução 

dos meus alunos, no que a estes valores diz respeito. Um dos fatores que 

contribui para esta evolução foram a instrução e o feedback, sendo estes a 

forma mais eficaz de transmitir estes valores aos alunos, sendo por isso uma 

ferramenta de comunicação essencial para o professor. 

 Com base nos aspetos expostos neste texto, considero que o desporto 

constitui um fenómeno social de grande impacto e a sua prática corretamente 

desenvolvida representa uma importante fonte de valorização das pessoas e 

da sua qualidade de vida (Veigas et. al., 2009).  

3.4 Instrução e Feedback 

Desde o início deste capítulo da fase competitiva tenho vindo a analisar 

elementos que ao longo do estágio se mostraram fundamentais para o sucesso 

dos alunos. No caso da instrução e feedback, esses momentos estiveram 

presentes em todas as aulas, tendo sido uma constante no processo 

vivenciado. Assim, neste espaço onde a prática impera como o aspeto 

fundamental, surge a comunicação como forma de ligar o que o professor quer 

ao que o aluno tem de fazer ou compreender. No caso específico da escola e 

do ensino, a esta forma de comunicar dá-se o nome de instrução, que se define 

como o momento que uma tarefa é apresentada ou um feedback é emitido, 

havendo uma reação do aluno. A instrução pode ser dada a um 

comportamento motor ou cognitivo. A apresentação da tarefa e os feedbacks, 

podem ter diferentes direções (turma, grupo ou aluno), diferentes formas 

(verbal, auditiva, cinestésica e mista) e objetivos (prescritivo, descritivo, 

avaliativo o interrogativo). Assim, tanto a instrução como o feedback têm 

características e especificidades relevantes para que os alunos atinjam os 

objetivos pretendidos, sendo por isso cruciais para a aprendizagem. Com isto, 

considero que a forma como o professor se expressa perante a sua turma é 

fundamental para a criação de um clima de aprendizagem propício ao 

envolvimento do aluno na tarefa. Neste sentido, Rink (1995) refere que uma 
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das características mais importantes que o professor deve desenvolver é a 

capacidade da apresentação de tarefas aos alunos, de forma a envolvê-los nas 

mesmas. A mesma autora propõe ainda uma ordem sobre a qual o professor 

deve organizar a informação, assim como os aspetos a ter em conta aquando 

da sua apresentação. Um dos primeiros aspetos que o professor deve analisar 

é o local onde a instrução vai ser transmitida, nomeadamente: 

 Os ruídos alheios à aula que possam existir; 

 A posição do sol; 

 Fatores de distrações. 

Assim, o professor é responsável por garantir que todos os alunos o veêm e 

ouvem com facilidade, tendo em atenção a sua posição face aos alunos e a 

posição da turma no espaço de aula. Com isto perspetiva-se que os fatores de 

distração (Ex: aulas a decorrer em simultâneo) sejam o menos influentes 

possível na concentração dos alunos. 

O passo seguinte é a organização da informação. Neste aspeto a autora refere 

a importância da utilização de uma linguagem acessível aos alunos e a 

importância da sequência da apresentação da informação. Um dos erros mais 

apontados aos professores é o facto de iniciarem a apresentação da tarefa pela 

organização do exercício. Este era um erro que numa fase inicial da minha 

atuação foi contante. Em diversas ocasiões os alunos deslocavam-se do local 

de instrução antes de eu terminar. Em consequência, os níveis de 

concentração que criei, desapareceram, demorando mais tempo, 

posteriormente, na organização da turma.  

A experiência revelou-se fundamental para uma melhoria da sequencialização 

dos conteúdos no momento da apresentação da tarefa. Prova disso é que no 

final do ano, após a gravação de uma aula em áudio, apenas uma das tarefas 

de aprendizagem teve uma instrução desadequada. Com o decorrer do tempo 

e após os momentos de instrução os alunos adquiriam os seus lugares e 

iniciavam o exercício rapidamente. Além disso, os objetivos referidos durante 

apresentação da tarefa facilmente foram identificados no exercício, o que 

mostra uma consciencialização dos alunos sobre o que fazer e como fazer, 
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razão pela qual, suponho que existiu eficácia na apresentação da tarefa. A 

aquisição desta competência na instrução levou-me a ultrapassar um dos 

principais obstáculos que o estágio profissional me colocou. Mais uma vez, o 

ato reflexivo teve um papel preponderante nesta aquisição, tanto no decorrer 

da própria aula, através da observação, como também posteriormente. A 

reflexão após a aula possibilitou-me criar estratégias, como por exemplo uma 

preparação prévia do discurso que iria ser utilizado em cada exercício da aula. 

O que inicialmente era, para mim, meticulosamente preparado, com o passar 

do tempo tornou-se espontâneo. A reflexão foi a chave de todo este processo, 

o que me permitiu evoluir.  

Quanto ao feedback pedagógico, este pode ser entendido como determinadas 

informações que o professor transmite, com o intuito de melhorar e corrigir a 

prestação do aluno na tarefa. Segundo Shigunov (1991), a tarefa pode 

apresentar-se em três formas: motora, cognitiva ou afetiva. Assim, no âmbito 

das aulas de Educação Física, o professor deve manter um papel ativo na 

emissão de feedbacks, proporcionando ao aluno, ao grupo ou à turma a 

possibilidade de corrigir os seus erros, com o objetivo de evoluir. Segundo 

Cunha (2007), o feedback pedagógico tem três funções fundamentais: 

motivação (Levar o aluno a aumentar o seu empenho na tarefa); reforço 

(fornece complementaridade de informação, tanto para ações corretas como 

incorretas) e informação (fornece esclarecimentos sobre os erros). A emissão 

de feedbacks pedagógicos ao longo de toda a aula, poderá ser uma forma de 

motivar o aluno levando-o à melhoria da sua prestação (Rosado, 1997). A 

motivação (que possibilitou a evolução da turma) que possibilitou à turma 

evoluir, poderá ter sido fruto da emissão de feedbacks pedagógicos que 

surgiram nas aulas. Com efeito, sempre que o aluno melhora o seu 

desempenho num certo conteúdo, o seu sucesso aumenta e com ele a vontade 

de evoluir. Como referido, o feedback pedagógico é a forma que o professor 

tem para ajudar o aluno a melhorar os seus erros. Assim, depreende-se que se 

a motivação é um dos fatores que contribuem para o empenho dos alunos, e 

consequente sucesso, então o feedback é uma das principais ferramentas que 

o professor tem para proporcionar um clima motivacional propício. Neste 
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sentido, a utilização do feedback é crucial no contexto da aula, assim como o 

momento a forma, direção, objetivo e momento em que é utilizado. Piéron 

(1999), centra-se nestas categorias (forma, direção e objetivo), referindo que 

quanto à forma esta pode ser: auditiva (apresentação oral), visual (através de 

formas gestuais ou desmonstração); quinestésica (manipulação do aluno) ou 

mista (engloba mais do que uma categoria). No que diz respeito à direção, esta 

pode ser individual (dirigida apenas a um aluno); ao grupo (dirigida a mais que 

um aluno mas não a turma toda) e à classe (dirigida a toda a turma). O objetivo 

pode ser avaliativo (apreciação do resultado do aluno, sem recorrer à forma); 

prescritivo (informação de como o aluno deverá executar a tarefa futuramente); 

descritivo (informação sobre a forma como o aluno realizou a tarefa) e 

interrogativo (utilização do questionamento acerca da execução da tarefa). 

Existe ainda uma outra categoria, proposta por Sarmento (2004) que é 

afetividade, e esta divide-se em positiva (elogiar e encorajar o aluno sobre a 

sua prestação) e negativa (denegrir a prestação do praticante). No meu caso, 

especifico, após avaliação de uma aula de Andebol, referente ao final do 

terceiro período, com a duração de 90 minutos, observei que existiu uma 

grande incidência nos feedbacks descritivos e prescritivos, sendo o seu 

somatório 60% (tabela 1), seguindo-se os interrogativos (28%) e os avaliativos 

(12%). A reduzida percentagem nos avaliativos e a proximidade dos 

interrogativos das restantes categorias, mostra que a incidência dos feedbacks 

pedagógicos se centrou nos interrogativos, sendo este aspeto uma mais-valia 

para a aprendizagem dos alunos, uma vez que, segundo a observação 

realizada durante as aulas e descrito no diário de bordo, existe uma maior 

retenção dos alunos quando questionados. Outro aspeto relevante da 

observação dos feedbacks pedagógicos dessa aula foi ao nível da forma 

(tabela 2). 
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Tabela 2 – Objetivo do Feedback 

Objetivo Nº de Ocorrências % 

Prescritivo 45 30 

Descritivo 45 30 

Avaliativo 18 12 

Interrogativo 30 28 

Total de Feedbacks 150 

A forma auditiva foi a mais utilizada (75%), seguindo-se a mista (14%) e a 

quinéstésica (8%). Quanto ao visual, a percentagem foi muito reduzida (3%) 

(tabela 3). Existe assim, uma maior incidência de feedbacks auditivos, porém, 

penso que a mista seria mais vantajosa para a melhoria do desempenho dos 

meus alunos, uma vez que a minha turma apresentava erros na componente 

técnica. Estes só poderiam ser combatidos com a exemplificação coadjuvada 

com a explicação verbal, do gesto técnico correto. Apesar desta minha 

perspetival, diversos autores concluem que o feedback mais utilizado é de facto 

o auditivo (Sequeira & Rodrigues, 2004) 

Tabela 3 – Forma do feedback 

Forma Nº de Ocorrências % 

Auditiva 113 75 

Visual 4 3 

Quinestésico 12 8 

Misto 18 14 

Total de Feedbacks 150 

Por fim, a direção (Tabela 4) dos feedbacks emitidos nesta aula, foi 

maioritariamente levada ao aluno individualmente (51%), sendo este aspeto 

fundamental para a sua melhoria, dado que o ensino se centra nas dificuldades 

de cada um em específico. Desta forma, na componente grupo a incidência é 

de 32% e à classe 17%, o que vai de encontro à ideia citada anteriormente. 

Tabela 4 – Direção do Feedback 

Direção Nº de Ocorrências % 

Aluno 77 51 

Grupo 48 32 

Classe 25 17 

Total de Feedbacks 150 
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A instrução e o feedback pedagógico são, ferramentas fundamentais para o 

desempenho das tarefas do professor, proporcionado ao aluno aumento nos 

níveis de motivação, através do sucesso que alcança. Este, por sua vez, cria 

um clima motivacional propício à sua aprendizagem. Pelos motivos 

apresentados neste tema, a instrução deve ser objeto de investimento ao longo 

de toda a carreira de professora de modo a melhorar a sua prestação enquanto 

educador.  
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3.5 Tomada de Decisão – Planeamento, Realização e 

Avaliação 

O processo de ensino e aprendizagem engloba um ciclo que pressupõe o 

planeamento, a realização e a avaliação (que pode ser do professor e do 

aluno). Neste sentido, as tarefas do professor estão maioritariamente centradas 

nas tomadas de decisão a estes três níveis. Dado que existe uma 

imprevisibilidade constante na tarefa de ensinar, uma vez que o ensino é um 

ato única que não se repete, o professor deve estar preparado para responder 

rapidamente a tudo o que surge para além do planeamento. A aprendizagem 

dos alunos e a consequente a sua evolução está intimamente ligada com as 

decisões o professor este toma no decorrer de cada um dos níveis.  

Numa fase inicial, o planeamento foi, o aspeto mais relevante da aula. O 

objetivo era cumpri-lo, independentemente do que acontecesse aquando da 

realização. Com o passar do tempo, o planeamento foi cada vez mais um apoio 

e não um caminho estreito a seguir. Esta mudança de atitude trouxe melhorias 

na realização sendo, por isso, um dos pontos fulcrais do meu estágio 

profissional. A partir deste momento, o centro do processo de ensino e 

aprendizagem passou a ser gradualmente o aluno e não o professor. Neste 

sentido, notou-se uma passagem de um modelo de Instrução Direta, como 

referi anteriormente neste relatório, para um modelo Desenvolvimental e de 

Educação Desportiva centrado no aluno. A preocupação que tive com a 

postura na aula, passou a centrar-se nas potencialidades e dificuldades do 

aluno. Isto levou a que o foco do processo de ensino e aprendizagem passasse 

a ser o aluno. É ainda de referir que para o professor mostrar competência 

deve decidir adequadamente face às circunstâncias. Para isso, tem de possuir 

conhecimentos prévios do conteúdo, de modo a identificar os principais 

problemas que o aluno apresentou ou a situação de aprendizagem. Através 

dessas informações o professor tem de conseguir transpor o conhecimento 

teórico para a prática. Esta competência (a passagem da teoria para a prática), 

está relacionada com as questões da reflexão, ou seja, da autoavaliação que o 

professor faz da sua ação. 
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3.5.1  Do planeado ao Realizado  

Uma das maiores dificuldades que encontrei no contexto real da prática foi a 

transposição da teoria para prática. A passagem do planeamento à realização 

foi, sem dúvida, a dicotomia que mais problemas me colocou e mais tempo 

levou a ser superada. Parece-me, por isso, essencial uma análise sobre este 

obstáculo, fazendo aqui o balanço das dificuldades que tive de superar. Farei, 

ainda, referência a alguns aspetos que considero relevantes na ação do 

professor para a superação desta dificuldade. Bento (2003), defende que o 

conceito de plano deve ter um destaque na formação e educação de 

professores, no que diz respeito aos seguintes parâmetros: organização do 

processo de ensino e aprendizagem; apropriação de conhecimentos, 

habilidades e no desenvolvimento de capacidades e formação da 

personalidade. O mesmo autor refere, que o ato de planear deve ter em 

consideração os princípios metodológicos, psicológicos e didáticos 

representados nos programas. Deve ter-se atenção às condicionantes 

pessoais, sociais, materiais e locais, com o propósito da aprendizagem e 

desenvolvimento do aluno. Rink (1993) apoia o supracitado, fazendo ainda 

referência à divisão do planeamento em três níveis: Anual, Unidade Temática e 

Plano de Aula. Considero que se me reger pelos princípios enunciados por 

Bento (2003), aquando do planeamento dos diferentes níveis que Rink (1993) 

propõe, obtenho uma forma de relacionar os programas de Educação Física, e 

os planos de matérias das escolas, à realidade da turma e às suas 

necessidades ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Debruçando-

me sobre esta opinião, comecei o ano construindo o documento referente ao 

planeamento anual, tendo por base o plano de matérias da escola e os 

programas nacionais. Logo compreendi que os programas nacionais eram 

demasiado exigêntes, tendo em conta os conhecimentos que os alunos 

possuíam. Neste sentido, existiu uma necessidade de adaptar os objetivos que 

estes propõem que às reais necessidades da turma, possibilitando aos alunos 

uma continuação na sua aprendizagem. Assim, o planeamento anual foi 

apresentado em forma de Modelo de Estrutura de Conhecimento proposto por 

Vickers (1990), onde a autora refere que existem três etapas a cumprir: análise, 
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tomada de decisão e a aplicação. Baseado no que a autora defende sobre 

estas etapas, o professor tem o dever de analisar a modalidade, os materiais e 

espaços assim como o número de aulas disponíveis e as necessidades que os 

alunos apresentam (análise). Contempla posteriormente objetivos que servirão 

de base nas tomadas de decisão referentes à extensão e sequência dos 

conteúdos, configurando avaliação e progressões (tomada de decisão). Com 

isto, o professor engloba todos os pontos-chave a ter em consideração ao 

longo do ano letivo. A fase de aplicação coloca em prática todos os pontos 

anteriores, tendo sempre em atenção a imprevisibilidade que a aula apresenta. 

Estas condicionantes da aula, e a própria alteração do plano inicialmente 

previsto, foi, por vezes, um desafio, que apenas foi ultrapassado com a reflexão 

individual, em grupo e com o professor cooperante. De todos estes aspetos, no 

que diz respeito ao planeamento anual, o mais relevante na minha atuação foi 

a extensão e sequência dos conteúdos. Este planeamento foi sofrendo 

algumas alterações devido à rotação dos espaços, às atividades da escola, 

disponibilidade dos materiais, condições climatéricas e necessidades dos 

alunos.  

O nível que se segue nas questões do planeamento é o da Unidade Temática, 

que, segundo Bento (2003), é o centro das atividades do professor, no que diz 

respeito ao planeamento. Esta ideia que o autor apresenta vai, sem dúvida, ao 

encontro do que desenvolvi ao longo do ano. Muito do tempo dispendido para o 

planeamento foi dedicado às Unidades Temáticas das modalidades que o 

plano de matérias pressuponha. Este planeamento foi construído com base nos 

Modelos de Estrutura do Conhecimento, tal como o anterior.  

Ao longo do ano, à medida que os conteúdos incluídos nas unidades temáticas 

iam sendo abordados, aqueles que foram transversais a várias modalidades 

(Ex. posição base defensiva, ocupação racional do espaço, marcação 

individual entre o adversário e o alvo, entre outros) tiveram uma evolução maior 

do que os restantes. Para conseguir esta evolução, segui as mesmas diretrizes 

nas situações de aprendizagem, independentemente da modalidade. As 

melhorias verificaram-se essencialmente na componente tática, havendo um 
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aumento da compreensão de jogo. Esta questão foi particularmente visível na 

modalidade de Andebol no 3º Período. A reflexão que consta no diário de 

bordo da aula de dia 27 de Abril, ilustra isso mesmo:  

“Uma vez que na última modalidade coletiva do período se consegue observar 
evolução em determinados conteúdos, pode-se afirmar que apesar do tempo 
disponível para cada modalidade ser redutor, se o professor organizar 
adequadamente o processo de ensino e aprendizagem, baseado num 
planeamento anual, existe transversalidade de conteúdo, sendo possível 
exercita-los em diferentes modalidades mas sobe os mesmos princípios.” (Dia 

27 de Abril – Aula 7 de 11 de Andebol).  

Tendo em conta que as aulas para cada modalidade são reduzidas, esta 

transversalidade de conteúdos, fruto de um planeamento anual organizado, foi 

indispensável para a rentabilidade das aulas. Considero que a estratégia 

adotada foi fundamental para que os alunos alcançassem um melhor 

entendimento do jogo. Desta forma, foi possível abandonar a ideia de começar 

os conteúdos sempre pelos níveis introdutórios. Através desta forma de planear 

e atuar, considero que durante o processo escolar, existirá uma evolução na 

aprendizagem. Este novo entendimento, possibilitou-me também ultrapassar a 

dificuldade de lecionar muitos conteúdos em tão pouco tempo, tendo sido, por 

isso, fundamental para a minha formação. 

Por fim, o nível que se segue é referente à aula e ao seu planeamento 

específico – plano de aula. Este momento é crucial para fundir todos os 

aspetos referidos até ao momento. A aula é o momento da aplicação, da ação 

do professor, e por isso o seu planeamento é essencial para que os objetivos 

definidos sejam cumpridos. Segundo Bento (2003), o plano de aula vai para 

além dos compromissos organizativos impostos, é por isso a unidade 

pedagógica de ensino, onde todos os princípios, conteúdos, objetivos, métodos 

e meios do processo de ensino e aprendizagem se concretizam. No meu caso 

específico, a distinção dos objetivos comportamentais e específicos, assim 

como a definição das componentes críticas, foram as principais dificuldades. 

Estes obstáculos foram sendo ultrapassados, em resultado da reflexão 

individual e em núcleo. Este processo revelou-se fundamental para a melhoria 
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da conceção do plano de aula, e em consequência, da posterior aprendizagem 

dos alunos.  

No que ao plano diz respeito, desde da conceção à sua realização, assim como 

a sua realização, foi o nível que me proporcionou mais dificuldades. Além 

disso, o plano sofreu muitas alterações no momento da realização, uma vez 

que existem inúmeros fatores que podem influencia-lo.  

Face ao exposto, fica evidente que as questões de planeamento são 

fundamentais para uma ação mais coerente e direcionada para o aluno. 

Contudo existe uma enorme necessidade de o professor compreender quando 

e em que aspetos deve alterar o seu planeamento à realidade que encontra na 

aula e às necessidades dos seus alunos.  

3.5.2 Desafios da Avaliação e Classificação 

Rosado e Colaço (2002) afirmam que avaliar é uma forma de predizer, apreciar 

e calcular o valor de alguma coisa, o que me leva a crer que avaliar é atribuição 

de um juízo de valor a um dado acontecimento. Os mesmos autores advogam 

que o ato de avaliar é fruto de uma atividade humana constante, já que temos 

de recolher informação frequentemente, analisar essa informação e decidir 

consoante a mesma. É, então, um mecanismo básico do tratamento da 

informação dos seres humanos. No caso específico da educação, Bento já em 

1987, referiu que a avaliação é uma das tarefas centrais do professor, que se 

mantém até aos dias de hoje. O professor tem, assim, o dever de avaliar os 

seus alunos em diferentes aspetos e ao longo de todas as aulas. Neste 

contexto, ao longo do ano optei por determinar três momentos de avaliação em 

cada unidade temática: Diagnóstica (referente à primeira aula da modalidade), 

com o intuito de delinear os conhecimentos previamente adquiridos e as 

principais dificuldades dos alunos, sendo a partir destes dados que todos os 

objetivos são determinados; Formativa (feita ao longo de todas as aulas da 

unidade temática), com o propósito de compreender se o que está a ser 

aplicado na aula está ou não a surtir os efeitos esperados. A avaliação 

formativa pode ainda ser uma forma de o professor compreender a sua 

atuação, uma vez que a evolução dos alunos reflete se a metodologia que o 
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professor utiliza é ou não eficaz. A interpretação que o professor faz da sua 

própria atuação possibilita-lhe uma alteração nos três níveis de planeamento 

(Planeamento anual, unidade temática e plano de aula). A sumativa, que surge 

habitualmente no final da unidade temática, possibilita ao professor atribuir uma 

classificação ao aluno segundo critérios previamente definidos, referentes à 

sua evolução.  

Ao longo deste ano de estágio profissional, as questões da avaliação e 

classificação foram, sem dúvida, um verdadeiro desafio. A inexperiência, 

conjugada com todos os fatores que o professor tem de ter em conta no 

decorrer da aula, foram o ponto central para tornar esta tarefa difícil de 

executar. Numa fase inicial, as principais questões com que me deparei foram 

o que avaliar e como avaliar. Deste modo, debrucei-me essencialmente no 

módulo 6 dos Modelos de Estruturas de Conhecimento, onde é feito o 

planeamento das questões ligadas à avaliação. A utilização de critérios para 

avaliar tornou-se um desafio na fase inicial. A quantidade de critérios para cada 

conteúdo tornou a avaliação exequível para uma só aula e uma só pessoa. 

Assim, tive a necessidade de reduzir o número de critérios e dar-lhe um caráter 

menos específico. Esta mudança de princípios surge em consequência do 

resultado de uma análise geral das necessidades iniciais dos alunos (Portela, 

2009). Esta dificuldade foi sendo ultrapassada face a uma reflexão exaustiva 

destas questões, o que me possibilitou mudar as diretrizes e, 

consequentemente, melhorar a minha prestação.  

As questões da classificação final de período foram também um problema, pois 

existe necessidade não só de utilizar as notas definidas com base na avaliação 

sumativa, mas também as questões de empenho e dedicação na aula. Nem 

sempre os alunos mais aptos foram os que mais contribuíram para um clima de 

aprendizagem favorável, o que ocupou algum do meu tempo de reflexão 

aquando da atribuição das classificações. Apesar disso, as percentagens são 

claras (70% componente motora e 30% componente sócio-afetiva), o que 

facilitou a atribuição de notas quantitativas aos alunos. A questão da 

experiência e reflexão foram, neste caso, como em muitos outros que já referi 
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neste tema, essenciais para me tornar mais justa nos meus juízos de valor. Ao 

longo deste processo de iniciação do professor estagiário, as questões da 

avaliação e classificação tornaram-se parte dos meus deveres, sendo um ato 

difícil de realizar, pelas suas características e especificidades. Esta atribuição é 

um ato que necessita de uma profunda ponderação e reflexão em que o 

professor deve analisar todos os dados que recolheu, juntamente com as 

perceções que tem de cada aluno. Acredito que a aquisição de experiência vá, 

ao longo do tempo, facilitando as tomadas de decisão, tornando-as mais justas. 

3.5.3  Autoavaliação do Professor - Importância da 

Reflexão 

A Reflexão do professor ao longo da sua carreira profissional, é imprescindível. 

Isto porque será através desta reflexão que o próprio autoavaliará o seu 

desempenho e, por consequência, retirará ilações do efeito da sua atuação no 

aluno. Neste sentido, é pertinente compreender o que é o bom professor. 

Sobre este tema, ao longo do tempo vários estudiosos que colocaram a 

questão: “ O que é um bom professor?”  

À luz do que refere Calderhead e Shorrock (1997), esta definição depende de 

quem a estuda, ou seja, as raízes e princípios do pesquisador influenciam as 

suas respostas. Deste modo, existe uma infinidade de respostas para a 

questão. Não obstante esta diversidade, segundo os mesmos autores, existem 

diretrizes comuns em quase todas as respostas. São elas: o professor tem de 

ser um especialista na matéria; um facilitador no processo de aprendizagem, 

um motivador e um apoio na procura de inspiração por parte dos alunos. Neste 

sentido, é pertinente afirmar que a profissão docente vai além das tarefas de 

planear, realizar e avaliar, existindo a responsabilidade de transmitir valores de 

cooperação e socialização, assim como a responsabilidade de preparar os 

alunos para a realidade do trabalho e da cidadania. Em consequência destas 

novas tendências, Bento (2008) afirma que é necessário uma coragem 

acrescida para ser professor”. Compreende-se, então, que ser professor 

pressupõe mais do que apenas a mera transmissão de matérias, das funções 

na sala de aula e do contexto escola. Atualmente, ser professor atualmente 

requer uma formação mais exigente e vasta, de modo a responder às 
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problemáticas que a sociedade e principalmente os alunos apresentam. Assim, 

ao professor exige-se que cumpra os currículos previamente determinados, 

que seja um gestor dos processos de ensino e aprendizagem, um decisor e um 

autoavaliador da sua prestação.  

Um dos aspetos mais relevantes para a minha evolução ao longo do estágio 

profissional foi esta capacidade reflexiva que desenvolvi. Antes de ingressar 

nesta nova etapa, já a reflexão me acompanhava na vertente do treino, uma 

vez que já nesse momento acreditava ser importante refletir sobre a prática 

como forma de compreender os aspetos positivos e negativos de determinado 

exercício, organização, gestão ou até mesmo das minhas atitudes. Apesar 

desta forma de agir perante a prática, neste contexto em especial (escola), esta 

necessidade de refletir tornou-se uma tarefa essencial na minha atitude como 

professora. 

 A capacidade reflexiva, não só é fundamental para a evolução do professor, 

dando-lhe a possibilidade de cometer cada vez menos erros, mas também para 

que, com este processo, se consiga adquirir a competência necessária para o 

ato de ensinar. Zeichner (1993) define o processo reflexivo como sendo uma 

ação que pressupõe uma apreciação ativa, persistente e cuidadosa daquilo em 

que acreditamos e do que aplicamos, tendo em conta os motivos que a 

justificam e as consequências que dela resultam. O autor defende que este 

processo não procura soluções lógicas e racionais para os problemas, mas é 

uma forma de ser professor, sendo as suas crenças e princípios a base da sua 

ação e por consequência da reflexão. Ainda nesta temática, Zeichner e Liston 

(1996) fazem referência aos aspetos que caracterizam o professor reflexivo, 

advogando que este deve ser capaz de analisar os problemas que lhe são 

colocados, encarando-os como um desafio, procurando uma forma de se 

adaptar à realidade em que se encontra, atendendo às questões culturais, 

sociais e institucionais. Por isso, o professor deve ser capaz de encontrar um 

equilíbrio entre a sua ação e as suas crenças, atuando sempre com vista à 

melhoria dos seus alunos. Este equilíbrio entre ação e o pensamento foi, no 

meu caso, um dos aspetos essenciais para a melhoria da minha atuação, 

existindo a necessidade de (re)ajustar as minhas ideias à realidade que 
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encontrei, de forma ajudar os alunos a definir o seu próprio percurso com base 

nas suas potencialidades.  

O caso mais flagrante desta necessidade de identificar o problema e de me 

adaptar de forma a resolvê-lo foi a dictomia entre a tática e a técnica. Ora se 

numa fase inicial acreditava que a componente tática era o centro de todo o 

desenrolar da modalidade, com a reflexão e observação compreendi que se o 

nível técnico dos alunos é redutor, a capacidade tática de compreender o jogo 

pode ser evoluída mas nunca será exequível. Assim sendo, em níveis mais 

baixos as questões técnicas devem ser uma constante, sendo estas 

ferramentas essenciais para a melhoria da tática. Este aspeto levantou 

diversos problemas devido ao meu passado como treinadora. O exemplo 

anteriormente referido mostra claramente a evolução conseguida e a 

importância que a reflexão teve no processo. 

Ao longo do ano diversos temas foram alvo de reflexão, tal como foi sendo 

referido (avaliação e classificação; treino vs escola; planeamento). Em qualquer 

um dos casos, a reflexão, na minha perspetiva, acabou por ser a forma que 

encontrei para autoavaliar a minha prestação, tanto nas questões teóricas 

como práticas. Esta competência que adquiri, será no futuro, o fundamental 

para identificar os principais problemas e desde cedo agir no sentido de os 

resolver. Uma vez que, possivelmente irei desenvolver a capacidade de 

despender menos tempo na deteção de problemas, o tempo de aula será, 

provavelmente, rentabilizado com exercícios adequados às reais necessidades 

dos alunos. 

Voltando à questão, o que é um bom professor, posso referir que o bom 

professor deve ser capaz de conhecer os seus alunos, por forma a “manipular” 

o currículo inicialmente estipulado, adaptando-o à sua realidade. Deve, ainda, 

ser um mediador do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, deve permitir 

aos alunos a descoberta do conhecimento de forma autónoma mas guiada. 

Reforçando a ideia referida, Bento (2008) afirma que o professor tem a função 

de ensinar a outros aquilo que eles sozinhos não conseguem aprender, 

devendo, ainda ser capaz de impor aos seus alunos valores e princípios 
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recorrentes na sociedade atual como forma a prepará-los para os 

acontecimentos e exigências que ocorrem após o término da escolaridade. 

3.6 Intensidade das aulas de Educação Física em Função do 

Espaço (Interior e Exterior) e Sexo 

A realidade desportiva, encaminha os professores, no caso do contexto 

escolar, e os treinadores, no caso do contexto de rendimento, a adotarem 

estratégias segundo as condições que a sua escola e/ou clube apresentam. 

Esta consciência das limitações e potencialidades que o seu meio produz, são 

essenciais para que estes profissionais consigam delinear um planeamento 

exequível e vantajoso para os seus alunos/atletas. Neste sentido, e como já foi 

dito aquando da caracterização da escola, os espaços disponíveis para a 

prática da atividade física são limitadores e condicionados. É sobre este aspeto 

que foi desenvolvido um estudo de natureza empírica, de forma a compreender 

se existem ou não diferenças entre a intensidade da aula de Educação Física 

nos espaços interior (Nave Central) e Exterior do Pólo da escola. Assim, o 

presente estudo, surge como um complemento a todo o trabalho que ao longo 

do ano foi desenvolvido, dando-me a perspetiva dos níveis de intensidade que, 

de uma forma geral, emergem nas aulas de Educação Física referentes ao 3º 

ciclo, com a distinção entre espaços e sexos. 

3.6.1 Introdução 

Os avanços tecnológicos, a industrialização e a crescente mecanização das 

tarefas conduziram a um aumento do sedentarismo e estabelecimento de 

rotinas de vida sem Atividade Física significativa, influenciando de forma 

bastante negativa a saúde e o bem-estar das populações (Sallis e Owen, 

1999). Neste quadro, de a sociedade começou a atribuição à Atividade Física 

uma relevância que até então não era reconhecida, comprovando-se que a sua 

diminuição se traduz em consequências graves para a saúde. Este facto está 

fundamentado no Relatório Europeu da Saúde (WHO, 2002), onde se estima 

que a atividade física eliminaria percentagens elevadas de doenças coronárias, 

enfartes e casos de hipertensão. Ou seja, a Atividade Física resulta na 

obtenção de um conjunto alargado de benefícios de natureza funcional, 

psicológica e social (Fonseca, 2004). 
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Neste quadro apresentado, interessa saber o que é Atividade Física e de que 

forma esta inatividade poderá ser combatida o mais precocemente possível. O 

termo de Atividade Física refere-se a qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos e que resulta em dispêndio de energia (Bouchard 

et al., 1990). Há que referir que este é um conceito multidimensional, uma vez 

que engloba todas as atividades realizadas pelas pessoas nos seu dia-a-dia e, 

além disso, sofre e exerce influência sobre inúmeros fatores (aptidão física, 

saúde, bem-estar, mortalidade, entre outros). No que diz respeito à inatividade 

que surge dos problemas referentes às rotinas da sociedade onde vivemos, 

compreende-se que existem períodos ótimos para a aquisição de 

aprendizagens hábitos e saberes que nos vão transformando e moldando, logo 

será fácil perceber que o mesmo aconteça no que à Atividade Física diz 

respeito. Ainda o mesmo autor, menciona que outros estudos revelam que a 

Atividade Física é essencial para o crescimento e desenvolvimento ótimo das 

crianças e adolescentes.  

Apesar disso, Mota e Sallis (2002) concluíram que a maioria dos indivíduos de 

ambos os sexos não pratica uma hora de atividade física moderada por dia, 

ficando aquém daqueles que são os requisitos mínimos para um estilo de vida 

saudável, visto que a Health Education Authority recomenda, 60 minutos 

diários de intensidade moderada, e para crianças mais sedentárias 30 minutos 

com intensidades moderadas a vigorosas. Para combater este aspetos, uma 

alternativa é a escola, mais especificamente a Educação Física, visto que é 

certa a passagem de todas as crianças e jovens em pelo menos doze anos da 

sua vida no sistema educativo, é desejável e fundamental que esse período 

favoreça a criação de hábitos e práticas adequadas a diversos níveis, 

sobretudo no que à nossa área diz respeito, ou seja, ao nível da prática 

desportiva. Neste quadro, a aula de Educação Física deverá ser um espaço 

privilegiado para o estabelecimento de intensidades de Atividade Física 

adequadas às diferentes idades e para a promoção do gosto pelas mesmas, no 

sentido de alterar os hábitos dos alunos e, consequentemente, da sociedade 

em geral. 
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Uma vez que a escola surge como a propulsora da mudança de mentalidades, 

princípios e hábitos, o presente estudo tem o objetivo geral de identificar a 

percentagem de intensidade moderada a vigorosa das aulas de Educação 

Física das turmas do ensino regular do 3º Ciclo do Ensino Básico, da Escola 

Secundária I3 de Paços de Ferreira. Adicionalmente, e dada às diferenças de 

espaços existentes na escola destinados à disciplina de Educação Física, após 

a remodelação da mesma, importa procurar compreender as diferenças entre a 

percentagem de intensidade moderada a vigorosa (% t AMV) na comparação 

de ambos os espaços (Nave Central e Exterior), coadjuvado com as diferenças 

entre sexos, por ano de escolaridade, por modalidade (individual ou coletiva) e 

por duração da aula (45 e 90 minutos). 

3.6.2  Objetivos 

Objetivo Geral 

O presente estudo tem como objetivo avaliar as % T AMV das aulas de 

Educação Física das turmas do ensino regular diurno do 3º ciclo do Ensino 

Básico em função do Espaço (Interior ou Exterior). 

Objetivos específicos 

1. Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em cada  Espaço (Interior ou Exterior), por sexo.  

2. Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em cada ano de escolaridade, em cada Espaço (Interior ou 

Exterior), por sexo.  

3. Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em cada modalidade, em cada Espaço (Interior ou Exterior), por 

sexo.  

4. Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em consoante a duração, em cada Espaço (Interior ou Exterior), 

por sexo. 

5. Avaliar se existem diferenças na % t AMV das aulas de Educação 

Física em função do Espaço (Interior ou Exterior), da duração e do 

espaço.  
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3.6.3 Material e Métodos 

População e amostra  

A população do presente estudo é constituída por todos os alunos do ensino 

regular diurno do 3º Ciclo do Ensino Básico da Escola Secundária I3 de Paços 

de Ferreira, num total de 519 alunos, distribuídos por 21 turmas. A amostra que 

participou no estudo foram 88 alunos, tendo sido selecionados por um 

processo que incorporou três fases: 

1ª Fase: Das 21 turmas que constituem a população foram excluídas duas pelo 

facto das aulas de Educação Física não serem lecionadas nas instalações da 

escola.  

2ª Fase: Foram distribuídas autorizações pelas 19 turmas, no sentido de 

solicitar aos encarregados de educação a participação dos seus educandos no 

estudo, bem como o consentimento dos próprios alunos. Após a contabilização 

das autorizações, constatou-se que 148 alunos estavam autorizados a 

participar no estudo, distribuídos por 16 das 19 turmas iniciais (nas três turmas 

excluídas não foi obtida nenhuma autorização).   

3ª Fase: Dado que a população se divide em subpopulações ou estratos (ano 

de escolaridade / turma), é razoável supor que de estrato para estrato a 

variável em estudo apresente um comportamento substancialmente diverso. 

Neste sentido, e partindo dos 148 alunos autorizados, foi adotada uma seleção 

de amostragem estratificada que consistiu na seleção de 6 alunos de cada uma 

das turmas, três do sexo masculino e três do sexo feminino. 

A seleção foi realizada de forma aleatória para os dois sexos, recorrendo ao 

sorteio. No entanto, em algumas turmas, o número de alunos autorizados a 

participar foi inferior a seis, pelo que os alunos autorizados foram 

automaticamente selecionados. De referir que nem sempre foi possível 

englobar três alunos de cada sexo. A totalidade dos alunos avaliados foi de 88. 

Esta amostra, apesar de não ser representativa da população (17,0%), é 

representativa de cada uma das turmas avaliadas, já que de uma média de 24 

alunos por turma, a média de alunos avaliados é de 5,5, logo 22,9% dos alunos 

de cada turma.  
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O Quadro 1 apresenta as medidas de tendência central dos alunos 

participantes em função do sexo e do ano de escolaridade, reportando-se da 

idade, altura, peso e percentagem de massa gorda.  

 

Tabela 1 - Valores máximos e mínimos, média e desvio padrão para a idade, altura, peso e 

percentagem de massa gorda, em função do ano de escolaridade e do sexo.    

 
Idade 
(anos) 

Altura 
(m) 

Peso 
(Kg) 

Massa Gorda 
(%) 

7º 
Ano 

(31) 

♂ (16) 

Min 12 1,41 32,1 3,5 

Máx 14 1,64 77,0 25,7 

  ±sd 12,5±0,6 1,53±0,07 45,9±13,0 14,0±6,3 

♀ (15) 

Min 12 1,50 40,1 9,9 

Máx 14 1,64 60,0 32,3 

  ±sd 12,4±0,6 1,57±0,04 49,7±6,2 24,1±6,4 

8º 
Ano 

(33) 

♂ (14) 

Min 13 1,44 33,1 4,2 

Máx 15 1,76 68,9 22,1 

  ±sd 13,6±0,6 1,66±0,08 56,1±9,0 11,0±4,5 

♀ (19) 

Min 13 1,54 35,9 15,0 

Máx 15 1,75 71,9 34,2 

  ±sd 13,4±0,7 1,65±0,06 56,0±9,0 24,2±4,6 

9º 
Ano 

(24) 

♂ 
(9) 

Min 14 1,63 44,4 3,7 

Máx 15 1,82 67,9 15,8 

  ±sd 14,6±0,5 1,73±0,06 57,8±8,5 10,6±4,2 

♀ (15) 

Min 14 1,45 47,9 22,5 

Máx 16 1,75 80,5 34,9 

  ±sd 14,6±0,6 1,66±0,07 59,9±8,4 27,5±3,6 

 

 

Podemos observar que o número de participantes do sexo feminino é 

superior ao sexo masculino, respetivamente 49 e 39. A distribuição da amostra 

por anos de escolaridade evidencia que existe maior número de participantes 

no 8º ano (33), tendo o 7º ano um valor próximo (31) e o 9º ano com uma 

representação menor, com 24 alunos. 

No que diz respeito às idades estas estão compreendidas entre os 12 e 

os 15 anos para o sexo masculino e os 12 e os 16 anos para o sexo feminino, 

apresentando médias idênticas que ao longo dos três anos vai aumentando 

como seria expectável para ambos.  

Quanto à avaliação da altura, peso e massa gorda em ambos os sexos os 

valores das médias vão aumentando ao longo dos anos de escolaridade, com 

exceção das médias relativas à percentagem de massa gorda dos alunos do 
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sexo masculino, que são cada vez menores à medida que aumenta o ano de 

escolaridade. De referir ainda que, as médias das alturas são idênticas ao 

longo dos anos em ambos os sexos. Esta tendência não se verifica com as 

médias dos pesos e das percentagens de massa gorda, uma vez que o sexo 

feminino apresenta valores ligeiramente superiores ao sexo masculino.  

 

Instrumentos  

No processo de recolha de dados foram utilizados doze acelerómetros GT1M 

da MTI Actigraph. Este instrumento possui um microprocessador que faz a 

digitalização dos sinais de aceleração, que são registados em períodos de 

tempo pré-definidos e convertidos num número. O acelerómetro avalia as 

acelerações verificadas no plano vertical e horizontal (biaxial), sendo 

indicadores dos níveis de intensidade (sedentário, leve, moderada ou vigorosa) 

de atividade física. 

Para inicializar e descarregar os dados de cada acelerómetro utilizou-se um 

programa informático, “ActiLife”. A inicialização consistiu na determinação do 

período de recolha dos dados (data e hora de início e fim da recolha) e do 

nome do ficheiro relativo aos dados recolhidos em cada acelerómetro. A 

descarga correspondeu à colocação dos dados na pasta estabelecida para 

cada turma, sob a forma de “ficheiro ActiLife”.  

Durante a aula, o avaliador (estudante-estagiário) preencheu uma ficha (Anexo 

2) de observação onde constavam os dados relativos a cada aluno avaliado 

(identificação, número do acelerómetro, idade, peso, altura e percentagem de 

massa gorda) e os dados referentes à aula (turma, data, duração, espaço, 

modalidade abordada e organização da turma/material). 

 

No que concerne à determinação da altura o instrumento utilizado foi uma fita 

métrica (colocada na parede). Para a avaliação do peso e percentagem de 

massa gorda utilizou-se uma balança de bioimpedância, que dispõe de 

sensores elétricos na plataforma e emite corrente elétrica, impercetível ao ser 

humano. Esta corrente passa pelo corpo, e um software estima a taxa de 
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massa gordura do aluno com base na impedância da passagem da corrente 

elétrica pelo corpo do aluno.  

 

Procedimentos de Recolha 

O período de recolha teve a duração de 4 semanas (de 7 de maio a 1 de junho) 

em quatro aulas de cada turma (duas de noventa e duas de quarenta e cinco 

minutos). Os dados obtidos resultaram da utilização de acelerómetros GT1M 

da MTI Actigraph. 

Antes de cada uma das aulas procedeu-se à inicialização do número de 

acelerómetros, correspondente ao número de alunos a avaliar, através de um 

programa informático “ActiLife”. De referir que o período de recolha 

determinado para os blocos de 90 minutos foi de 75 minutos e para as aulas de 

45 minutos foi de 30 minutos. Em ambos os casos foram retirados os 5 minutos 

iniciais e os 10 minutos finais, de modo a que o registo indicasse apenas o 

tempo útil de aula.  

Depois de inicializar os acelerómetros foram atribuídos pelos alunos a avaliar. 

Para facilitar a distribuição dos acelerómetros estes foram numerados, 

permitindo, assim, uma associação mais rápida e eficaz do acelerómetro ao 

aluno. 

Antes do início da aula, imediatamente após a chegada dos alunos ao espaço 

de aula, os acelerómetros foram colocados nos respetivos avaliados pelos 

avaliadores (estudantes-estagiários), à altura da cintura, do seu lado não 

dominante e ajustados ao corpo. 

Durante a aula, um dos avaliadores foi responsável pela sua observação e 

registo das informações mais relevantes, utilizando uma ficha construída para o 

efeito. 

No final da aula, após a dispensa dos alunos, os acelerómetros foram retirados, 

procedendo-se de seguida à descarga dos dados recolhidos. Através do 

programa informático “ActiLife”, cada acelerómetro foi descarregado para a 

pasta específica da respetiva turma. 

A determinação da altura foi através de uma fita métrica colocada na parede, 

com o avaliado na posição vertical, de costas para a parede, descalço, com os 



Fase Competitiva 

- 69 - 
 

membros inferiores unidos e estendidos, os pés completamente apoiados no 

solo e os calcanhares junto à parede. O peso e a percentagem de massa gorda 

foram determinados através de uma balança de bioimpedância, com o avaliado 

equipado mas descalço e sem meias. Na balança foi introduzida a idade e a 

altura do sujeito para permitir a determinação da percentagem de massa gorda. 

Procedimentos de Análise   

Através do programa informático “ActiLife 6” procedeu-se a construção de uma 

base de dados Excel baseada na transformação dos dados de cada um dos 

“ficheiros ActiLife”. Ou seja, as informações recolhidas pelos acelerómetros 

permitiram calcular o tempo (em minutos) que cada aluno permaneceu em 

cada um dos quatro tipos de atividade física – sedentária (AS), leve (AL), 

moderada (AM) e vigorosa (AV) – criando-se uma base de dados onde 

constavam as informações temporais de todas as avaliações. 

Posteriormente, à base de dados foi adicionada outras informações relevantes 

para a análise dos dados, designadamente: o sexo, a idade, a altura, o peso, a 

percentagem de massa gorda dos alunos, O espaço, o tipo de modalidade e a 

duração.  

Seguidamente, determinou-se as categorias utilizadas para as variáveis, 

nomeadamente: o espaço, estabeleceu-se duas subcategorias - espaço interior 

e exterior; o tipo de modalidade, determinou-se como modalidade individual e 

coletiva; a duração, subdividiu-se em 45 minutos e 90 minutos; e a 

percentagem de atividade moderada e vigorosa (% AMV) de cada aluno em 

cada uma das aulas avaliadas, através do cálculo do quociente entre a soma 

dos minutos de AM e AV e os minutos úteis da aula. 

Depois da introdução de todos os dados na folha de Excel, esta foi convertida 

numa base de dados SPSS, sendo este o programa utilizado para o tratamento 

estatístico. 

No que diz respeito, à análise estatística, esta iniciou-se com os testes de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, de forma a 

compreendermos se utilizaríamos um teste paramétrico ou não paramétrico. 
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Observou-se que o nível de significância era de 0,000 (p<0,05), o que nos 

remete para os testes não paramétricos.  

O teste de Mann-Whitney para medidas independentes (comparar medidas 

relativas a populações diferentes), nomeadamente para a análise por duração 

e espaço (foram comparados dados obtidos nas modalidades coletivas e 

individuais em aulas de diferentes turmas). O teste de Wilcoxon para medidas 

emparelhadas (comparar medidas diferentes relativas ao mesmo indivíduo), 

entre elas a análise por modalidade coletiva e individual, a análise por sexo; 

análise por ano de escolaridade e sexo; análise por espaço e sexo; análise por 

duração e sexo;  

Em cada um dos tipos de análise os dados foram tratados com base nas 

estatísticas descritivas. Apresentam-se os valores mínimos (mín.) e máximos 

(máx.), o valor médio (  ) e desvio padrão (sd). O valor p indica a existência ou 

não de significado estatístico, sendo o valor de significância fixado em p ≤ 0,05.  

Os diferentes tipos de análise são: 

 Análise por Espaço interior e exterior – Foram comparadas as % t AMV 

de todos os alunos nas aulas que decorreram no interior com a % t AMV 

de todos os alunos nas aulas que decorreram no exterior. 

 Análise por sexo – Os alunos foram agrupados por sexo (masculino e 

feminino) e foram comparadas as % t AMV de todas as aulas que 

decorreram no interior com as % t AMV de todas as aulas que 

decorreram no exterior. 

 Análise por ano de escolaridade e sexo – Em cada ano de escolaridade, 

os alunos foram agrupados por sexo e foram comparadas as % t AMV 

das aulas que decorreram no interior com as % t AMV das aulas que 

decorreram no exterior. 

 Análise por modalidade e sexo – Para cada modalidade (individual e 

coletiva), os alunos foram agrupados por sexo e foram comparadas as 

% t AMV das aulas que decorreram no interior com as % t AMV das 

aulas que decorreram no exterior. 

 



Fase Competitiva 

- 71 - 
 

3.6.4 Apresentação dos Resultados 
 

Análise Geral 

A tabela 6, diz respeito à análise da % t AMV verificada em todos os alunos da 

amostra, tendo em conta o espaço onde a aula decorreu. Neste sentido, o 

quadro está dividido em número de alunos avaliados em cada espaço (n), os 

valores máximo (máx) e mínimo (mín), assim como a média (  ), desvio padrão 

(sd) e o valor de p. Este último permite compreender se existe ou não valor 

estatístico nos dois grupos de dados comparados (espaço interior e exterior). 

Tabela 6 – Resultados da análise por Espaço de aula (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

Espaço 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

Interior 148 13.79 93.24 67.26 16.28 
0.000 

Exterior 167 20.69 98.65 73.97 15.95 

 

Ao analisar a tabela 6, pode-se verificar que o mínimo e o máximo de % t AMV 

no espaço exterior é significativamente superior ao espaço interior. A média vai 

de encontro aos valores anteriormente referidos, sendo superior no espaço 

exterior. Desta forma, verificam-se diferenças entre ambos os grupos avaliados 

(Interior e exterior). O valor de p prova que estas diferenças são 

estatisticamente significativas uma vez que o valor é de 0,000. No geral, a % 

de t AMV das aulas de Educação Física difere consoante o espaço onde esta 

ocorre. 

Análise por Sexo 

A tabela que se segue é referente análise dos dados obtidos da % t AMV dos 

alunos de ambos os sexos (feminino e masculino) relativamente ao espaço 

(interior e exterior) onde a aula de Educação Física ocorre. Os parâmetros 

utilizados são os anteriormente referidos. 

Tabela 7 – Resultados da análise por Sexo (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

Sexo Espaço 
% t AMV Valor 

p 
n mín. máx.    sd 
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Masculino 
Interior 67 41.89 93.24 72.81 12.61 

0.000 
Exterior 74 48.28 98.65 80.56 11.94 

Feminino 
Interior  81 13.79 93.1 62.67 17.57 

0.012 
Exterior 93 20.69 96.67 68.73 16.84 

 

Relativamente à comparação entre os espaços diferenciando os sexos, 

verifica-se que tanto no espaço interior como exterior, os valores máximos e 

mínimos são superiores no espaço exterior. O mesmo acontece com os valores 

médios de % t AMV, onde 80,56% dos rapazes se encontra em atividade física 

moderada a vigorosa no espaço exterior contra 72,81% no espaço interior. No 

caso das raparigas, 68,73% está em atividade física moderada a vigorosa no 

espaço interior contra 62,67%. Estes dados, vão de encontro aos valores de p, 

uma vez que em ambos os sexos são inferiores a 0,05 (0,000 para o masculino 

e 0,012 para o feminino) mostrando por isso diferenças estatisticamente 

significativas entre os espaços para ambos os sexos. 

Análise por Ano de Escolaridade e Sexo 

A tabela que se segue diz respeito a análise dos dados referentes à 

comparação de % t AMV da amostra tendo em conta o espaço, ano de 

escolaridade e sexo. Os parâmetros utilizados são os anteriormente referidos. 

Tabela 8  - Resultados por Ano de Escolaridade e Sexo (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

Ano Sexo Espaço 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

7º 

Masculino 
Interior 25 55.17 93.24 77.29 10.85 

0.300 
Exterior 30 52.7 98.65 82.09 12.48 

Feminino 
Interior 24 48.28 93.1 72.8 14.62 

0.587 
Exterior 31 37.93 96.55 71.44 15.86 

8º 

Masculino 
Interior 22 44.83 93.1 74.2 10.61 

0.328 
Exterior 30 48.28 94.59 81.19 9.05 

Feminino 
Interior 31 24.14 85.14 63.73 15.81 

0.033 
Exterior 37 31.03 93.1 69.25 15.62 

9º 

Masculino 
Interior 20 41.89 93.24 65.66 14.04 

0.001 
Exterior 14 51.35 97.3 75.92 15.50 

Feminino 
Interior 26 13.79 82.43 52.07 16.56 

0.191 
Exterior 25 20.69 96.67 64.59 19.45 

Ao analisar os dados obtidos na análise da comparação do espaço 

relativamente ao ano de escolaridade e sexo, observa-se que a média de % t 

AMV maioritariamente é superior no espaço exterior. Contudo surge uma 

exceção no 7º ano, sexo feminino onde acontece o oposto.  
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O desvio padrão indica que existe uma maior discrepância dos resultados no 

espaço exterior, com a exceção do 7º ano/feminino, 8º ano/masculino e 

feminino, onde acontece o contrário. Os valores de p indicam que apenas no 8º 

ano/feminino e 9º ano/masculino existem diferenças estatisticamente 

significativas (p > 0,05). 

Análise por Modalidade e Sexo 

A tabela que se segue diz respeito a análise dos dados referentes à 

comparação de % t AMV da amostra tendo em conta o espaço, modalidade e 

sexo. Os parâmetros utilizados são os anteriormente referidos. 

Tabela 8 - Resultados por Modalidade e Sexo (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

Modalidade Sexo Espaço 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

Coletiva 

Masculino 
Interior 17 41.89 86.49 65.29 13.18 

0.000 
Exterior 63 48.28 97.3 80.93 10.56 

Feminino 
Interior 21 13.79 82.43 53.59 18.06 

0.012 
Exterior 76 31.03 96.67 71.13 14.45 

Individual 

Masculino 
Interior 50 44.83 93.24 75.36 11.46 

0.016 
Exterior 11 52.7 98.65 78.44 18.53 

Feminino 
Interior 60 24.14 93.1 65.85 16.38 

0.569 
Exterior 17 20.69 89.66 57.98 22.39 

Na comparação entre espaço, modalidade e sexo, verifica-se que os valores 

máximos e mínimos de % t AMV são superiores no espaço exterior para ambos 

os sexos, à exceção das modalidades individuais, sexo feminino, espaço 

interior. As médias mostram que tanto nas modalidades coletivas como 

individuais em ambos os sexos, os indivíduos apresentam percentagens 

superiores no espaço exterior em comparação com o interior. 

O desvio padrão, mostra existir uma discrepância dos resultados no espaço 

exterior, em ambas as modalidades e sexos, existindo uma exceção nas 

modalidades coletivas, sexo masculino, onde acontece o oposto. Os valores de 

p mostram existir diferenças estatisticamente significativas em todas as 

combinações possíveis, com a exceção das modalidades individuais, sexo 

feminino onde este é superior a 0,05 (0,569). 
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Análise por Duração e Sexo 

A tabela que se segue diz respeito a análise dos dados referentes à 

comparação de % t AMV da amostra tendo em conta o espaço, duração e 

sexo. Os parâmetros utilizados são os anteriormente referidos. 

Tabela 9 – Resultados por Duração e Sexo (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

Duração Sexo Espaço 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

45 

Masculino 
Interior 35 44.83 93.1 72.81 12.48 

0.130 
Exterior 35 48.28 96.67 78.92 12.57 

Feminino 
Interior 42 13.79 93.1 61.99 17.52 

0.001 
Exterior 45 20.69 96.67 65.37 19.27 

90 

Masculino 
Interior 32 41.89 93.24 72.8 12.96 

0.117 
Exterior 39 51.35 98.65 82.03 11.30 

Feminino 
Interior 39 28.38 90.54 63.41 17.81 

0.011 
Exterior 48 36.49 94.59 71.87 13.64 

Nas combinações efetuadas para a comparação entre os espaços, agrupando 

os alunos por sexos, nas aulas de 45 e 90 minutos observa-se que os valores 

máximos e mínimos são sempre superiores nas aulas decorridas no espaço 

exterior, sendo que o valor máximo é sempre superior a 90%. 

Quanto aos valores de desvio padrão, existe uma discrepância dos resultados, 

principalmente no sexo feminino, visto que são superiores aos do sexo 

masculino. Os valores de p revelam que apenas o sexo feminino, tanto nas 

aulas de 45 como de 90 minutos apresentam diferenças estatisticamente 

significativas (p> 0,05). 

Análise por Duração e Modalidade 

A tabela que se segue diz respeito a análise dos dados referentes à 

comparação de % t AMV da amostra tendo em conta o espaço, duração e 

modalidade. Os parâmetros utilizados são os anteriormente referidos. 
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Tabela 10 – Resultados por duração e Modalidade (mínimo, máximo, média, desvio padrão e valor p). 

Duração Modalidade Espaço 
% t AMV 

Valor p 

n mín. máx.    sd 

45 

Coletiva 
Interior 18 13.79 75.86 59.77 15.01 

0.017 
Exterior 64 31.03 96.67 74.19 14.41 

Individual 
Interior 59 24.14 93.1 69.08 16.14 

0.049 
Exterior 16 20.69 96.67 59.71 25.25 

90 

Coletiva 
Interior 20 28.38 86.49 57.97 18.82 

0.000 
Exterior 75 36.49 97.3 76.74 13.03 

Individual 
Interior 51 29.73 93.24 71.44 13.77 

0.147 
Exterior 12 51.35 98.65 74.44 17.06 

 

Com análise da tabela 10, verifica-se que tantos os valores máximos como os 

mínimos são superiores no espaço exterior, independentemente da duração da 

aula e modalidade lecionada. O mesmo acontece com as médias, onde o 

espaço exterior tem uma maior % t AMV no decorrer das aulas. O desvio 

padrão permite observar uma elevada dispersão no espaço exterior, no caso 

das aulas de 45 e 90 minutos nas modalidades individuais. O inverso acontece 

nas aulas de 45 e 90 minutos nas modalidades coletivas, onde este valor é 

superior no espaço interior. Os valores de p mostram que existem diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre espaços, em todas as 

combinações exceto nas aulas de 90 minutos, modalidades individuais (p> 

0,05). 

3.6.5  Discussão dos Resultados 

Como referido anteriormente, Mota e Sallis (2000) afirmam que uma grande 

percentagem de indivíduos de ambos os sexos, não pratica uma hora de 

atividade física moderada a vigorosa por dia. Este aspeto mostra por isso que 

existe uma discrepância entre as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde (2011) e a realidade encontrada. Assim, esta entidade recomenda para 

crianças e jovens com idades compreendidas entre os 5 e os 17 anos, 60 

minutos diários de intensidade moderada a vigorosa, sendo que se for superior 

a este tempo será ainda mais propícia para a saúde. Lopes et al. (2001) vai de 

encontro a esta ideia, quando advoga que as crianças que sejam fisicamente 

ativas são aquelas que vêm a manter esse hábito enquanto adultas. Neste 

sentido, a aula de Educação Física cada vez mais é o único espaço onde as 



Fase Competitiva 

- 76 - 
 

crianças e jovens de hoje podem praticar atividade física com intensidade de 

moderada a vigorosa e com isso adquirir hábitos de vida saudável. O presente 

estudo apresenta os resultados da análise de dados da % t AMV, referentes às 

aulas de Educação Física do 3º ciclo da Escola Secundária I3 de Paços de 

Ferreira em função do espaço onde estas decorreram, com o propósito geral 

de compreender se este influencia ou não a intensidade das aulas de 

Educação Física. 

Em termos gerais, o espaço exterior apresenta valores médios superiores ao 

espaço interior de % t AMV, ou seja aproximadamente 74% dos indivíduos no 

exterior estão em atividade física moderada a vigorosa durante a aula enquanto 

que no interior apenas 67% se encontram na mesma condição. Recorrendo ao 

enunciado pela OMS (2011), para os alunos estarem em 60minutos de 

atividade física moderada a vigorosa têm de ter uma percentagem superior 

média de 80%, o que não se verifica. 

Apesar disso, o facto de as percentagens serem superiores no espaço exterior 

face ao interior, vão de encontro ao esperado, uma vez que ao longo da 

observação das aulas, as que decorreram no espaço interior, devido às suas 

características (menor espaço, condicionantes de material, etc.) 

proporcionavam aos alunos a necessidade de se manter mais tempo parados 

(tempos de espera prolongados) e por isso em inatividade. Estes dados são 

apoiados nos valores de p (0,000) que mostra claramente que existem 

diferenças significativamente estatísticas entre os espaços avaliados. 

A análise de outras variantes (sexo, modalidade e duração), em conformidade 

com o espaço, possibilitaram uma interpretação dos dados gerais mais 

pormenorizada. Esta análise, foi na sua maioria de encontro ao observado na 

análise geral. Ora vejamos. 

Quanto análise por espaço e sexo, verifica-se que no tanto no espaço interior 

como exterior, os rapazes apresentam médias superiores de % t AMV em 

comparação com as raparigas. Além disso, os rapazes no espaço exterior 

conseguem atingir 80,56 % de % t AMV, sendo por isso superior ao valor 
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recomendado pela OMS (2011). O espaço exterior providencia por isso 

maiores condições para se atingir os valores recomendados de atividade física 

moderada a vigorosa. O facto de os rapazes apresentarem médias superiores, 

deve-se, possivelmente, à sua maior participação tanto no desporto escolar 

como no desporto federado.  

Na diferenciação entre espaços, anos de escolaridade e sexo, todos os anos 

de escolaridade apresentam médias de % t AMV superiores no espaço exterior 

relativamente ao interior. Contudo, verifica-se que ao longo dos anos de 

escolaridade, existe um decréscimo nas médias de % t AMV, tanto nos rapazes 

como nas raparigas. O decréscimo é superior no espaço interior em que do 7º 

para o 8º ano a percentagem diminui nas raparigas 9,07 e nos rapazes 3,09 e 

do 8º para o 9º ano, a percentagem das raparigas diminui 11,66 e dos rapazes 

8,54 enquanto que no espaço exterior a percentagem do 7º para o 8º ano nas 

raparigas diminui 2,19 e nos rapazes 0,90, do 8º para o 9º ano a percentagem 

nas raparigas diminui 4,56 e os rapazes 5,27. Este aspeto poderá estar 

relacionado com a diminuição da motivação que os alunos têm no espaço 

interior, uma vez que as características do espaço não permitem uma aula tão 

dinâmica como no espaço exterior. De acordo com Farinatti (1995) a motivação 

é um fator estimulante para a prática de atividade física. Neste sentido, é 

fundamental que o espaço permita ao aluno manter uma motivação elevada 

para a prática desportiva.  

Na comparação entre os espaços, agrupando os indivíduos por modalidade e 

sexo, constata-se que tanto no sexo feminino como no masculino, a média de 

% t AMV é superior no espaço interior quando se tratam de modalidades 

individuais e superior quando se tratam de modalidades coletivas. Este aspeto 

está diretamente relacionado com as condições que os espaços apresentam, 

assim como o material permitido em cada um deles. No caso do espaço 

interior, as modalidades individuais como a ginástica (solo, aparelhos e 

acrobática) e o badminton (modalidades lecionadas durante o período de 

recolha de dados) utilizam materiais que são permitidos neste espaço. Deste 

modo, a organização da aula tem por base as condições necessárias para que 
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os alunos possam permanecer mais tempo em atividade física moderada a 

vigorosa, razão pela qual existe um aumento na média de % t AMV. Por outro 

lado, o espaço exterior reúne as condições tanto espaciais como materiais para 

uma organização de aula propícia às atividade físicas moderadas a vigorosas 

nas modalidades coletivas. Estas conclusões remetem para a importância do 

professor escolher a modalidade que irá lecionar consoante o espaço que lhe é 

destinado. Deste modo, os valores de p mostram a existência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os espaços, em todos os cenários 

apresentados, com a exceção das modalidades individuais, sexo feminino 

(0,569). 

Na análise dos resultados da comparação entre espaços, tendo em 

consideração a duração da aula e o sexo, confere-se que nas aulas de 45 

minutos a diferença entre as médias do espaço interior no mesmo sexo são 

inferiores às aulas de 90 minutos. As aulas de 45 minutos/masculino têm uma 

diferença de 6,11% entre os espaços e o feminino 3,38%. Já nas aulas de 90 

minutos/masculino têm uma diferença de 9,23% entre os espaços e o feminino 

de 8,46%. Estes resultados mostram que nas aulas de 45 minutos o espaço 

onde decorre a aula é menos significativo que nas aulas de 90 minutos. Esta 

conclusão surge em consequência do pouco tempo útil que as aulas de 45 

minutos apresentam (30 minutos úteis), impossibilitando assim ima 

discrepância superior nos resultados das médias de % t AMV. Contudo, os 

valores de p apenas mostram diferenças estatisticamente significativas entre os 

espaços nas aulas de 45 e 90 minutos, sexo feminino. 

Na análise dos resultados por duração e modalidade, verifica-se que as médias 

de % t AMV são superiores no espaço exterior em comparação ao Interior, 

salvo nas aulas de 45 minutos, modalidades individuais, onde o contrário 

acontece. Esta exceção, como referido anteriormente poderá ser 

fundamentada com base nas condições que este espaço reúne para a prática 

de modalidades individuais. Além disso, através da observação das aulas, 

constata-se que os professores, maioritariamente nestas aulas, neste espaço, 
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optam por uma organização com poucas transições o que remete para esta 

diferença de valores.  
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3.6.6  Conclusões 

Ao analisar e discutir os dados anteriormente mencionados os resultados 

evidenciados e discutidos mostram que existem diferenças estatisticamente 

significativas nas % t AMV entre o espaço interior e exterior. Esta conclusão vai 

ao encontro do esperado apesar das percentagens, tanto no espaço interior 

como exterior serem inferiores às recomendadas pela OMS (2011) 

equivalentes aos 60 minutos diários de atividade física moderada a vigorosa. 

Além disso, conclui-se ainda que: 

1. A diferença entre as médias de % t AMV entre os espaços interior e 

exterior é de 6,71%, sendo esta significativamente estatística. Neste 

sentido, existem diferenças notórias na % t AMV entre o espaço interior 

e exterior. 

2. Tanto no espaço interior como exterior, os rapazes apresentam maiores 

% t AMV do que as raparigas, sendo estas estatisticamente 

significativas. 

3. No espaço exterior, os rapazes atingem a % t AMV recomendada pela 

OMS (2011), sendo o valor médio 80,56%. 

4. Na diferenciação entre espaços, anos de escolaridade e sexo, todas as 

combinações apresentam médias de % t AMV superiores no espaço 

exterior relativamente ao interior, contudo apenas no 8º ano feminino e 

9º masculino existem diferenças estatisticamente significativas. 

5. Na comparação entre os espaços, agrupando os indivíduos por 

modalidade e sexo, constata-se que tanto no sexo feminino como no 

masculino, a média de % t AMV é superior no espaço interior quando se 

tratam de modalidades individuais e superior quando se tratam de 

modalidades coletivas. Em todos os cenários, as diferenças são 

estatisticamente significativas, com a exceção das modalidades 

individuais, sexo feminino. 

6. Na comparação entre espaços, tendo em consideração a duração da 

aula e o sexo, confere-se que nas aulas de 45 minutos a diferença entre 

as médias de % t AMV do espaço interior no mesmo sexo são inferiores 
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às aulas de 90 minutos. Porém apenas o sexo feminino, tanto nas aulas 

de 45 como de 90 minutos, apresenta diferenças estatisticamente 

significativas. 

7. Na análise dos resultados por duração e modalidade, verifica-se que 

todas as combinações apresentadas têm diferenças, entre espaços 

estatisticamente significativas, salvo as aulas de 90 minutos, 

modalidades individuais. 

 

Para concluir, é pertinente referir que aquando da análise dos dados, vários 

fatores que poderão ter influenciados os resultados não foram considerados, 

nomeadamente os diferentes professores e suas metodologias, o número de 

alunos por turma, o material disponível, entre outros. Apesar disso, parece-me 

claro que o espaço de aula, no caso específico das instalações da escola 

secundária I3 de Paços de Ferreira é um parâmetro a ser considerado pelo 

professor no momento do planeamento do seu ano letivo e de cada uma das 

suas aulas. Para estudos futuros, recomendo que análise de dados tenha em 

consideração os fatores que aqui foram excluídas, como forma a obter dados 

mais fiáveis e específicos sobre os espaços de aula de Educação Física. 
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3.7 Participação na escola 

Em qualquer época desportiva, e nesta não foi exceção, existem momentos em 

que tanto o treinador, como a equipa têm o dever de se relacionar com a 

comunidade envolvente, uma vez que esta é parte integrante da equipa. Ora, 

também no decorrer da minha Época Desportiva, esta ligação à comunidade, 

que neste caso se designa como comunidade educativa, foi fundamental para a 

minha formação. Neste sentido, com os objetivos de compreender algumas das 

funções que o professor tem de desempenhar na escola (Diretor de turma e 

acompanhante do Desporto Escolar) e que atividades pode realizar para se 

tornar mais próximo desta comunidade, farei uma breve passagem pelo que foi 

desenvolvido pelo núcleo de estágio e mais especificamente por mim, na 

perseguição destes objetivos. Nos casos específicos da Direção de Turma e 

Desporto Escolar, o Núcleo optou por entrevistar (Anexo 3 e 4) o professor que 

acompanhamos tanto numa vertente como na outra. Esta entrevista teve o 

objetivo de esclarecer dúvidas e obter informações que nos possibilitassem o 

confronto entre o vivenciado e o que realmente deveria acontecer. Esta 

entrevista, encontra-se dividida em cinco grupos no que diz respeito ao 

Desporto Escolar e em dois nas questões da Direção de Turma.  

Desporto Escolar: 

1. Participação da escola (distribuição de professores, escolha das 

modalidades e sua continuidade ao longo dos diferentes escalões e 

apoios e verbas); 

2. Organização da Competição (provas, quadro competitivo e arbitragem); 

3. Importância do Desporto Escolar (Objetivos, vantagens e desvantagens, 

diferenças relativamente à aula de Educação Física e ao clube); 

4. Progressão do Desporto Escolar; 

5. Papel do Professor. 

Direção de Turma: 

1. Responsabilidades da Escola (nomeação do diretor de turma); 

2. Deveres e Tarefas (Principais funções); 
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3.7.1  Direção de Turma 

A escola tem como principal responsabilidade nomear um Diretor de Turma, de 

entre os professores da turma, de preferência pertencente ao quadro, de forma 

a poder acompanhar a turma nos anos seguintes. Segundo o Regulamento 

Interno (2010-2013) “o Diretor de turma é designado pelo Diretor de entre os 

professores da turma (…) o mandato do Diretor de Turma é de um ano letivo, 

podendo dar continuidade a este cargo, se tal for conveniente 

pedagogicamente para todos os intervenientes” (p. 48).  

Relativamente ao Diretor de Turma, este tem de cumprir deveres e tarefas. O 

professor referiu que a tarefa central do Diretor de Turma é a ligação entre a 

escola e os encarregados de educação, seja sobre temas referentes à turma 

em geral ou a alunos em particular, bem como a articulação entre os restantes 

professores da turma e da escola. O Diretor de Turma aparece como um 

mediador dos processos inerentes ao estabelecimento da comunicação, mas é, 

também, o responsável por incutir aos alunos da sua direção de turma alguns 

dos valores fundamentais da cidadania, sendo, por isso, no caso especifico da 

escola, o responsável pela disciplina de Formação Cívica. Assim, é da 

responsabilidade do Diretor de Turma promover “a comunicação e formas de 

trabalho cooperativos entre docentes e alunos (…) e articular atividades da 

turma com os Pais e Encarregados de Educação promovendo a sua 

participação” (Regulamento Interno (2010-2013) p.48). Estas tarefas para o 

professor que acompanhei, são também as tarefas centrais do professor, uma 

vez que afirma que tudo passa pelo Diretor de Turma, sendo ele a tomar 

decisões, individualmente ou com o conselho de turma, sobre os problemas 

que surgem, delineando-se estratégias para os combater. Este cargo implica 

ainda que em sede de conselho de turma o seu ocupante construa o dossier de 

turma e o projeto curricular de turma, no caso do 7º ano (primeiro ano na 

escola) ou que o reestruture nos restantes anos de escolaridade. Estes 

documentos contêm informação referentes à turma (caracterização da turma), 

que são importantes para o conselho de turma compreender a realidade dos 

alunos, os planos de acompanhamento para os repetentes ou recuperação os 

que no primeiro período têm mais do que três negativas, mapa de faltas e 
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respetiva justificação. São ainda incluídas as atas de reuniões e decretos de lei 

necessários ao diretor de turma. A questão das atas é essencial como uma 

prova do que foi referido nas reuniões, sejam elas do concelho de turma ou 

com Encarregados de Educação, na eventualidade de discordâncias ou 

dúvidas. A sua construção é da responsabilidade de um secretário que 

acompanha o Diretor de Turma.  

3.7.2  Desporto Escolar 

Das duas vertentes que pude acompanhar, o Desporto Escolar foi a que teve 

maior investimento por parte do Núcleo de Estágio em geral e da minha parte 

em particular. A nossa atuação, neste sentido, ocorreu em dois momentos que 

se complementam no processo de evolução da equipa: Acompanhamento dos 

treinos e jogos da equipa, Acompanhamento do desempenho e atitudes 

apresentados pelo professor responsável e Compreensão da dinâmica implícita 

a estas atividades extra-curriculares, ou seja, como são selecionadas, quais as 

diferenças entre a modalidade no âmbito do Desporto Escolar e da aula, qual o 

papel do professor no Desporto Escolar e de que forma este se encontra 

organizado na escola e no país. 

Na parte inicial do acompanhamento assistimos aos treinos da modalidade de 

Andebol, no escalão de juvenis masculinos. A perceção que tive da 

organização dos treinos foi que estavam baseados numa perspetiva tática. 

Esta, através da entrevista, confirmou-se, uma vez que o professor em causa 

afirmou que o ensino analítico da técnica deve ser uma tarefa aprendida no 

contexto da aula. No caso do Desporto Escolar é suposto que os alunos 

aprendam a utilizar essas ferramentas técnicas para uma eficácia tática, sendo 

esta uma das principais diferenças apontadas para a distinção dos contextos. 

Visto que esta fundamentação do modelo de jogo é tática, o desenrolar da 

parte principal do treino era baseou-se em situações reais de jogo.  

Esta forma de jogar e treinar encontra justificação na forma como o professor 

encara a modalidade e as necessidades da sua equipa, uma vez que os erros 

mais frequentes são os de tomadas de decisão nos momentos de finalização e 

contra-ataque. O professor, como forma de combater estas dificuldades, 
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organiza, realiza e atua no treino através de situações que coloquem 

constantemente os jogadores a tomar decisões desta vertente. Esta forma de 

atuar do professor, mostra claramente a direção tática (referida anteriormente) 

que o treino possui. A outra grande diferença entre a modalidade no contexto 

de aula e a modalidade no contexto do Desporto Escolar, deve-se às questões 

do rendimento. Todos os exercícios, estratégias e metodologias utilizadas no 

treino e no jogo, são executados com o objetivo de vencer a competição. No 

caso da aula, apesar de existir competição, não se encontra implícito o fator de 

rendimento, utilizando-se apenas a competição para aumentar os níveis de 

motivação e, consequentemente o aumento do seu empenho. Apesar disto, a 

aula e o Desporto Escolar têm em comum as questões sociais, cognitivas e 

psicológicas, inerentes a qualquer contexto onde o desporto se insira. Ao 

observar o comportamento do professor durante a sua atuação, compreendi 

que este se “preocupa” sempre com as duas vertentes, o rendimento e as 

componentes sociais, cognitivas e psicológicas. Foi a partir de atitudes 

baseadas nestes princípios que compreendi a grande diferença entre um 

treinador no clube e um treinador na escola. Neste último caso é mais 

importante que o aluno adquira noções de cidadania essenciais para a sua vida 

enquanto membro pertencente a uma sociedade do que atinja o rendimento 

máximo na modalidade. Com isto, facilmente se compreende que, apesar das 

questões do rendimento serem fortemente consideradas, o principal objetivo do 

desporto escolar é a aquisição de valores de cidadania. 

Relativamente à organização do Desporto Escolar, segundo o Regulamento 

Interno (2012-2013), é da responsabilidade da escola propor atividades de 

Desporto Escolar aos seus alunos. Assim, o Projeto Educativo de Escola 

(2010-2013, p. 21) afirma que “a prática desportiva constitui um instrumento de 

grande relevo e utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem (…) o Desporto Escolar promove 

estilos de vida saudáveis que contribuem para a formação equilibrada dos 

alunos e permitem o desenvolvimento da prática desportiva…” Neste sentido, 

as modalidades podem ser selecionadas de diversas formas, sendo 

responsabilidade da escola decidir de que modo. No caso da Escola 
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Secundária I3 de Paços de Ferreira, existe a preocupação de dar continuidade 

às modalidades existentes, sendo, por isso, uma preocupação que o escalão 

aumente à medida que os alunos nelas envolvidos, aumentem a idade. Nas 

questões da organização das atividades, existem três etapas: CAE, regional e 

nacional. A Arbitragem é constituída por alunos de ambas as equipas, existindo 

formações para que haja um melhor desempenho nessas funções. 

Quanto à evolução que o Desporto Escolar apresenta, segundo a perspetiva do 

professor que acompanhamos, existiu uma diferença significativa a partir do 

momento em que se passou a permitir a inscrição de atletas federados. Esta foi 

a mudança mais significativa vivenciada pelo professor. Na sua perspetiva, 

esta mudança tem pontos positivos e negativos. Como aspeto negativo, aponta 

o facto de se perder a essência do Desporto Escolar. Isto porque o objetivo é 

permitir aos alunos não-federados, participarem em provas de rendimento 

similares às do clube. Contrariando isso, a melhoria que os alunos federados 

trouxeram às modalidades permite uma maior visibilidade do nosso país no 

resto da Europa. 

O acompanhamento da equipa, assim como do professor responsável foi 

fundamental para uma melhor compreensão da realidade do Desporto Escolar, 

seja em termos de organização e gestão, ou relativamente ao nível das tarefas 

e posturas que o professor deve adotar. As experiências no âmbito do 

Desporto Escolar proporcionaram-me conhecimentos de atuação e postura que 

um dia, caso venha a desempenhar o cargo, irei utilizar. Assim, considero que 

estas vivências foram, sem dúvida, essenciais para a minha formação 

enquanto futura docente. 

3.7.3  Organização de atividades – Interação com a 

Comunidade Educativa 

O plano anual de atividades do grupo de Educação Física, no momento da 

nossa chegada à escola, já estava delineado. Isto significa que já tinham sido 

tomadas algumas decisões a este nível no ano transato. Apesar disso, o facto 

de já existir uma planificação possibilitou que, logo na primeira reunião do 

grupo, se incluíssem novas atividades no plano já estipulado. O núcleo de 
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estágio tomou conhecimento deste facto com antecedência suficiente, o que 

permitiu preparar a proposta de algumas ideias. Assim, o grupo ficou 

responsável pelas seguintes atividades: Ação de Formação de Tag-Rugby e 

Dia Radical I. No plano anual do ano anterior já existiam o Corta-Mato e 

Marcha pela Saúde, a Gala Desportiva e os dias Desportivos I e II, pelo que a 

preparação e organização não passaram na sua totalidade pelos estagiários. 

Estas atividades são habituais na escola e, por isso, o seu planeamento e 

organização já se encontravam delineados, tendo sido aplicadas apenas 

algumas alterações. A elaboração de todas estas atividades, em termos de 

uma participação ativa ou de apoio, tornou-se fundamental para a integração 

do núcleo de estágio no seio do grupo de Educação Física bem como para a 

aquisição de noções tais como: a dificuldade de angariação de verbas, de 

sensibilização das entidades envolvidas e de supressão de aulas, a 

compreensão de todas as burocracias que a escola exige e ainda os papéis do 

professor para além das funções da “sala de aula”. Esta última foi, na minha 

opinião, a mais importante, pois pudemos observar professores que tudo 

fizeram para a melhoria da escola e dos seus alunos e daqueles que encaram 

a docência como uma profissão. Ambos os exemplos foram uma vantagem 

para a minha formação. 

Corta-Mato e Marcha pela Saúde 

O Corta-Mato e a Marcha pela Saúde decorreram no primeiro período. Esta foi 

a primeira atividade em que tivemos algum peso como organizadores 

(efetuamos as alterações no plano anual anterior acima referidas), no âmbito 

da participação com a comunidade educativa. A atividade em questão pertence 

ao Desporto Escolar, visto que desta prova são selecionados os alunos para os 

regionais. Além disso, é uma prova que pertence às atividades regulares da 

escola e, como tal, a sua organização e gestão já estavam previamente 

delineadas. Contudo, Uma vez que o núcleo de estágio pertencia ao grupo 

organizativo, tivemos a possibilidade de propor algumas alterações. Neste 

sentido, a proposta por nós delineada incluía alterações no percurso das 

provas, pelo que o início e término das mesmas ocorreram na escola e não nas 

instalações do Pavilhão Municipal (Pólo II de Educação Física). Esta mudança 
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foi sugerida com o intuito de dinamizar as reformas feitas na escola, ou seja, 

dinamizar as suas novas instalações. A proposta foi aceite, passando a existir 

dois percurso distintos, correspondentes aos escalões de infantis e iniciados e 

juvenis e juniores. Esta divisão por escalões foi necessária para que a 

classificação geral e posterior apuramento para as provas regionais, como foi 

mencionado, fosse possível. Em termos de organização da atividade, após a 

escolha do percurso foi necessário elaborar cartas com pedidos de apoio às 

demais entidades: Câmara Municipal, Polícia Municipal, Bombeiros Voluntários, 

GNR e Intermarché. Todas as entidades, à exceção da última, prestaram apoio 

às provas no dia em que estas se realizaram. No caso do Intermarché, a ajuda 

seria ao nível dos lanches e bebidas, mas tal não aconteceu, pelo que foi 

necessário recorrer às verbas do fundo destinado ao Desporto Escolar, de 

modo a proporcionar aos alunos as condições necessárias para participarem 

nas provas. Foi inevitável efetuar algumas alterações no próprio dia das 

atividades. Inicialmente estavam previstas duas provas, uma para o escalão de 

infantis e iniciados e outra para o escalão de juvenis e juniores, ambas com 

elementos dos sexos feminino e masculino. Contudo, face ao elevado número de 

inscritos nos primeiros dois escalões, passaram a realizar-se três provas: 

 1ª Prova – Infantis Masculinos e Femininos 

 2ª Prova – Iniciados Masculinos e Femininos 

 3ª Prova – Juvenis e Juniores Masculinos e Femininos 

É de salientar que existiu uma enorme discrepância entre o número de inscritos 

(320) e os que realmente participaram (227).  

No que diz respeito à Marcha pela Saúde, a organização e planeamento foram 

semelhantes aos do Corta-Mato. A grande diferença foi a distância do 

percurso, havendo uma necessidade redobrada da colaboração das entidades 

da GNR e da polícia municipal. Esta atividade teve a vantagem de ser menos 

exigente em termos físicos, permitindo aos alunos que têm algum tipo de 

patologia participarem na prova. Assim, o grupo de Educação Física foi capaz 

de proporcionar aos alunos um dia diferente, tendo também como objetivo 

transmitir valores fundamentais para a sua formação integral.  
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Em suma, como referi na reflexão desta atividade: 

 “A organização e planeamento desta atividade, foi o primeiro momento em que 
participamos nas atividades inseridas no plano anual de atividades da escola. 
Esta experiência foi bastante rica, uma vez que a minha experiência na 
organização de eventos é reduzida. Assim, compreendi todas as burocracias 
necessárias para a organização de um evento na escola, assim como as 
dificuldades que surgem. Neste sentido, a angariação de recursos financeiros 
foi a maior dificuldade. Apesar de ter existido pela nossa parte a procura de 
patrocínios, foi em vão. Assim, a escola foi a principal responsável por 
patrocinar esta prova.” (Reflexão Corta-Mato e Marcha pela Saúde).  

A ajuda da coordenadora do Desporto Escolar foi fundamental para o sucesso 

da atividade e principalmente para a nossa integração na escola. 

Ação de Formação Tag Rugby 

No segundo período foi realizada a primeira atividade da responsabilidade 

integral do Núcleo de Estágio. Esta teve como objetivo dinamizar a modalidade 

de Tag Rugby na instituição, uma vez que tem pouca visibilidade no meio 

escolar, pelo que existe um conhecimento diminuto sobre a mesma. A atividade 

destinou-se os alunos da escola e aos professores de Educação Física de todo 

o concelho de Paços de Ferreira.  

Tal como a atividade anterior, o dia do Tag Rugby exigiu uma fase de 

planeamento, seguindo-se de uma fase de gestão e, depois de terminado o dia, 

uma auto avaliação da nossa parte. A primeira tarefa foi contactar o 

palestrante. Este contacto foi efetuado na sequência do email que a associação 

de Rugby do Norte enviou às escolas da região com o intuito de programar 

ações de formação sobre a modalidade. Desta feita foi marcada uma reunião 

onde foram discutidas as principais premissas da ação de formação. Entre o 

núcleo e o palestrante foram definidos alguns aspetos, nomeadamente: 

duração da parte prática e teórica, organização dos alunos, dos professores e 

do espaço, materiais, entre outros. Depois de obtermos estas informações, 

deu-se início à organização de toda a logística necessária. O primeiro passo foi 

tratar da publicidade e divulgação, que foram efetuadas por meio de cartazes 

expostos em locais de maior afluência dos alunos e professores, bem como via 

email, no que diz respeito a professores convidados. O plano da organização 
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do espaço e da distribuição da parte teórica e prática foi feito com base nas 

necessidades referidas pelo palestrante. 

Embora a actividade tenha tido início no horário planeado, o tempo de palestra 

teórica foi menor do que o esperado, o que obrigou a um ajustamento do 

planeamento. Assim, existiram duas partes teóricas (não apenas uma) e, 

posteriormente, uma parte prática. No término considerei que este ajustamento 

não foi o mais adequado. Deveria ter havido duas partes práticas ao invés de 

duas teóricas, para que os alunos se mantivessem mais atentos e 

entusiasmados. Apesar disso, e de os professores convidados não terem 

comparecido, a atividade foi um sucesso reconhecido por todos os colegas do 

grupo de Educação Física e pelo professor cooperante. 

A experiência foi bastante rica em conhecimento, tanto de organização como 

de planeamento, sendo, também, importante na compreensão das dificuldades 

que existem na escola para atividades em dias de aulas efectivas. Esta 

experiência mostrou-se, então, fundamental para a nossa formação integral 

enquanto professores. Além disso, as dificuldades que nos foram colocadas no 

decorrer da própria atividade possibilitaram-nos vivenciar situações onde o 

planeamento teve de ser alterado. Neste sentido, quando existir a necessidade 

de planear e organizar uma atividade, procurarei ter um “plano B”, de forma a 

responder com maior rapidez e eficácia aos imprevistos que poderão surgir. 

Um outro aspeto que se salientou foi o sentimento de “dever cumprido”. No que 

às atividades de interação com a comunidade diz respeito, foi neste dia que 

pela primeira vez senti que o tempo despendido e o trabalho elaborado foram 

retribuídos com o sucesso da atividade. Os alunos que participaram mostraram 

uma enorme curiosidade em saber mais nas aulas de Educação Física, o que 

provou que a actividade aumentou o interesse acerca da modalidade. O 

reconhecimento por parte do corpo docente que esteve presente foi também 

um ponto alto para mim. Sem exceção, os professores elogiaram a iniciativa, a 

organização e a realização da atividade. 
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 A ação de formação foi, por isso, um dos primeiros momentos marcantes 

deste estágio, do qual retirei ilações que certamente serão usados 

posteriormente na minha profissão. 

Dia Radical I 

O Dia Radical I (“I” porque, devido ao seu sucesso, existirá de certeza um Dia 

Radical II) foi um dos momentos mais marcantes do meu Estágio Profissional.  

Numa fase inicial, para todos os professores, inclusive para nós, a organização 

de uma atividade com esta dimensão e com este custo parecia demasiado 

ambiciosa. Contudo, o espírito entusiasta do grupo levou a melhor e, com a 

preciosa ajuda do professor responsável, avançamos com o projeto com o 

pensamento de que seria possível. 

A organização da atividade teve quatro momentos distintos: 

 Contratação de uma empresa responsável por atividades de ar 

livre/radicais; 

 Angariação de verbas; 

 Sensibilização de todos os elementos pertencentes à comunidade 

educativa; 

 Organização da atividade em si. 

 A contratação da empresa responsável pela atividade foi uma tarefa acessível, 

uma vez que de todas as que nos enviaram um orçamento, a escolhida foi a 

que menos dinheiro exigia por um maior número de atividades. Assim, a eleita 

foi a Geração Aventura com um orçamento final de aproximadamente 1200 

euros. Este incluía Slide, Escalada, Paintball de Perseguição, Bola Zorb, Tiro 

com Arco e Zarabatana, Matrecos Humanos, Trampolim e Paralelas. 

Juntamente com estas atividades foi integrada a orientação, desenvolvida e 

organizada pelo núcleo de estágio e pelo professor responsável da atividade. O 

passo seguinte foi a angariação de verbas, visto que a escola não pode 

contribuir com nenhum valor e a tentativa para angariar patrocínios foi um 

insucesso. Assim, a solução encontrada foi a venda de rifas, sendo que seriam 

os professores de Educação Física a distribuir pelos seus alunos.  
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A primeira grande luta diz respeito aos professores do grupo, uma vez que 

existia um sentimento de impossibilidade na realização da atividade. Para 

combater este aspeto, tanto o núcleo de estágio como o professor responsável 

pela atividade criaram estratégias de venda para que os restantes professores 

compreendessem a nossa convicção. Apesar de muito relutantes, os 

professores aceitaram o desafio e iniciaram a distribuição de rifas pelas suas 

turmas. No final deste processo foram angariados 2617 euros. Após a vitória 

nesta batalha, tudo o resto foi mais acessível. Os restantes professores 

começaram a acreditar tanto no projecto como nós. O passo seguinte foi a 

sensibilização da comunidade educativa. Refiro comunidade educativa porque 

a organização das equipas pressuponha seis elementos, em que cinco 

deveriam ser alunos e um seria professor ou funcionário. Esta decisão 

dificultou, por um lado, a organização das equipas, por outro juntou ambas as 

realidades numa só. Para combater a pouca adesão do corpo docente à 

atividade, foram abertas exceções às equipas que não conseguiram ter um 

professor ou funcionário de modo a não os impedir de participar no evento. Os 

Encarregados de Educação e Pais, em alguns casos foram um entrave à 

participação dos seus educandos. Os receios e medos, na minha opinião, por 

falta de conhecimentos das atividades apresentadas, levaram-nos a impedir a 

participação dos alunos. Neste sentido, foi também necessária uma 

sensibilização junto dos mesmos, de forma a permitir que os seus educandos 

participassem na que seria a maior atividade alguma vez desenvolvida na 

escola. Esta tarefa foi uma das mais enriquecedoras do processo de 

viabilização da atividade. No meu caso consegui contactar com dois 

Encarregados de Educação. Este contacto permitiu-me compreender o 

pensamento daqueles que pouco ou nenhum contacto têm com estas 

atividades. Apesar dos receios e medos serem bastantes, após uma breve 

conversa com ambos foi possível incluir os alunos em causa na atividade, 

tendo sido, então, uma vitória para mim. Tal como eu, também outros 

professores o fizeram, conseguindo 119 equipas e aproximadamente 714 

participantes. Por fim, nesta fase organizativa surgiu a necessidade de planear 

de que forma as atividades iriam estar dispostas pelo espaço, como seria o 
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quadro competitivo e a distribuição dos recursos humanos. Estas questões 

levantaram alguma controvérsia junto da organização, visto que existia 

discrepância de opiniões. Contudo, e após algumas discussões, optou-se por 

permitir às equipas a sua própria gestão do tempo e a decisão acerca das 

atividades em que participariam. Independentemente desta abertura, existiam 

pontos para cada atividade e obrigatoriedade de participação em todas elas, 

para que as equipas pudessem entrar no quadro competitivo. Esta opção 

acabou por ser acertada, sendo que no dia da prova se desenrolou da melhor 

forma. Quanto à disposição espacial das atividades, optamos por centrar todas 

pelos espaços exteriores da escola, rentabilizando e dinamizando os mesmos. 

Os recursos humanos foram distribuídos com base na dificuldade das tarefas a 

desempenhar nas várias estações. Após a pausa para almoço existiu uma 

rotação de lugares para que a tarefa não se tornasse maçadora.  

Este dia dividiu-se em quatro pontos fulcrais: 

 Abertura da prova; 

 Entrega da ficha de prova e regulamento ao capitão; 

 Inicio das atividades; 

 Gestão da atividade. 

A abertura da prova foi, sem dúvida, o momento alto da atividade e do estágio. 

O professor responsável referiu diversas vezes que queria que a escola 

“parasse” e a verdade é que no momento da abertura foi exatamente isso que 

aconteceu. Após um discurso em que foram referidas as principais regras da 

atividade e como esta iria decorrer, procedeu-se à entrega das fichas e 

regulamento ao capitão, junto da mesa da organização. Depois deste processo, 

as equipas foram iniciando as suas provas. Apesar de se esperar um início de 

provas atribulado, tal não aconteceu, tudo decorreu de forma fluída. À medida 

que iam recebendo as fichas de prova, os capitães reuniam a sua equipa e 

iniciavam a prova.  

Quanto à gestão, uma das maiores preocupações da organização, e 

principalmente minha, foi o reduzido número de estações para o elevado 

número de participantes. Pensei sempre que fosse existir um tempo de espera 
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demasiado longo. Contudo, a experiência do professor responsável foi evidente 

e, por isso mesmo, ao longo do dia os meus receios foram desaparecendo. A 

atividade e o seu planeamento foram um sucesso devido à sabedoria do 

professor responsável. São cada vez mais notórias as aprendizagens que retiro 

da sua atuação e a influência que este tem na minha evolução enquanto 

estudante estagiária.  

Por fim, foi feito um balanço do dia da actividade como forma de avaliação do 

nosso desempenho. Como fui referindo ao longo do texto, este foi o dia mais 

marcante do meu estágio profissional. Assistiu-se a uma entreajuda entre 

professores e alunos que eu gostava que permanecesse no futuro da escola. 

Todo o trabalho e tempo despendido para a realização da atividade foram 

compensados no momento de abertura, pelo facto de a escola ter parado, 

tendo existido uma adesão em massa. Relativamente à atividade propriamente 

dita, esta foi um sucesso reconhecido tanto por nós (organização) como por 

todos os participantes, fossem eles professores, funcionários ou alunos.  

Como balanço final, considero que a atividade superou todas as minhas 

expectativas, tendo todos os objetivos sido cumpridos. Porém, a principal ilação 

que retiro deste projeto foram as vivências e desafios que a atividade nos 

colocou. Percebi que por muito dividido que o grupo de professores de 

Educação Física seja, quando existe vontade e dedicação de uma das partes é 

possível proporcionar aos alunos um dia diferente e com atividades que muitos 

deles nunca iriam experimentar. Este dia marcou-me por sentir 

verdadeiramente a satisfação de ser professora.  

Gala Desportiva II 

A última atividade do ano letivo desenvolvida pelo grupo de Educação Física foi 

a Gala Desportiva II. Como o próprio nome indica, no ano transato esta já tinha 

ocorrido na escola, embora (segundo o mencionado pelos restantes 

professores) com pouco sucesso. Face a esta imagem, as expectativas para a 

Gala deste ano eram reduzidas. Posso mesmo afirmar que existia alguma 

ansiedade no que diz respeito à adesão por parte dos alunos e dos 

encarregados de educação e pais. Esta actividade é, de todas as 
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desenvolvidas, é a única que pretende levar à escola os encarregados de 

educação e pais acompanhando. Esta proximidade entre educadores e 

educandos possibilita uma maior integração de uns e de outros na comunidade 

educativa. Este aspeto possibilita uma maior interação tanto dos alunos como 

dos educadores com os restantes atores educativos (professores e 

funcionários), interações estas que fortalecem as relações entre todos e, 

consequentemente, o processo de ensino e aprendizagem. Acredito, por isso, 

que se os grupos pertencentes à comunidade educativa se complementarem, o 

processo educativo será certamente mais enriquecedor para os alunos, face à 

diversidade de situações às quais estes estão expostos.  

Devido à importância que esta atividade impôs, o planeamento deste ano, foi 

bastante mais criterioso, de modo a proporcionar ao público e participantes um 

espetáculo cativante e motivador. Assim, ao contrário do ano anterior, as 

atuações escolhidas foram na sua maioria alunos da escola, existindo apenas a 

participação de um grupo de dança extra escola. Esta decisão foi fundamental 

para mover os pais e encarregados de educação, uma vez que todo o processo 

foi da autoria dos seus educandos. Além disso, o espaço onde a mesma 

decorreu foi também alterado, uma vez que no exterior (onde decorreu no ano 

transato) as condicionantes climatéricas podem ser uma influência negativa.  

No dia da Gala, procedeu-se às decorações e montagem de luz e som no 

espaço. Esta tarefa foi difícil e trabalhosa, uma vez que existiam poucos 

recursos humanos capazes de a realizar. Esta redução de professores na 

preparação da Gala mostra que o grupo de Educação Física poderia ser mais 

unido. Apesar disso, o companheirismo e espírito de entreajuda dos presentes 

foi sem dúvida uma experiência que me irá acompanhar no futuro enquanto 

professora. Esta fase, apesar de um pouco atribulada pela falta de materiais, 

foi facilmente ultrapassada e pouco depois da hora prevista a Gala começou.  

A programação da Gala foi baseada no que foi sendo feito ao longo do ano nas 

aulas de Educação Física e nas atividades desenvolvidas pelo grupo de 

Educação Física. Deste modo, a programação incluía exibições de acrobática, 

trampolins, dança e patinagem. Um dos aspetos negativos desta programação 
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foi a quase inexistente participação dos alunos do 3º ciclo. Este aspeto deverá, 

no próximo ano, ser repensado, uma vez que os objetivos da Gala são 

colocados a todos e não só ao Ensino Secundário. 

Durante toda a gala se notou que houve uma forte adesão de todos os 

elementos convidados, pelo que o fracasso do ano anterior foi facilmente 

esquecido. 

Uma outra questão que me suscitou interesse foi o empenho e dedicação que 

os alunos mostraram. Para as suas atuações, estes preparam o vestuário e 

adereços de acordo com o tema escolhido. Notou-se, ainda, a existência de 

treino intensivo, tanto nas aulas como fora delas, uma vez que os elementos 

técnicos estavam aprimorados. O horário foi cumprido com sucesso, sendo 

este uns dos aspetos positivos a referir. Em oposição a isto surgem as luzes 

como um dos aspetos negativos. Como balanço final, esta Gala foi claramente 

um sucesso relativamente à anterior e possibilitou o cumprimento dos objetivos 

previamente definidos. Mais uma vez a determinação e empenho do professor 

responsável foram fundamentais, sendo este professor um exemplo a seguir no 

futuro.  
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IV. Conclusão 
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4 . Conclusão 

Desde sempre que tive o sonho de ser professora. Após 17 anos de 

escolaridade, com altos e baixos, medos e receios, tudo foi colocado em relevo 

neste último ano. Foi esta a primeira experiência na profissão que há tanto 

tempo ansiava. Foi a primeira vez que senti a importância de ser professor. 

Nesta reta final, termino este relatório e este ciclo com a sensação de dever 

cumprido. O objetivo que durante tanto tempo me levou ao limite, é agora 

alcançado, superando todas as expectativas. A influência e a importância que a 

profissão de professor tem, fez-me ter a certeza que esta é a minha vocação e 

que este foi só o primeiro de muitos anos como professora. 

O ano de estágio foi sem dúvida, um ano repleto de aprendizagens e aquisição 

de competências que, pelos motivos ao longo do relatório apresentados, serão 

certamente fundamentais para o meu futuro na profissão. 

O facto de terem existido obstáculos e de as minhas capacidades terem sido 

colocadas à prova, as diversas vezes, só me fez sentir ainda mais a vontade de 

ser professora. As tarefas que aqui me comprometo a desempenhar, não são 

de todo fáceis, mas é essa mesma dificuldade é que torna a profissão tão 

aliciante. 

Os momentos marcantes do estágio, que me possibilitaram fazer a diferença, 

levaram-me a compreender que, apesar de no seio da escola existirem 

diferentes perspetivas e formas de ensinar, a partilha de conhecimentos e a 

entre-ajuda, são os aspetos fundamentais para uma melhor organização do 

ensino e aprendizagem. 

 O companheiro e dedicação do grupo de educação Física, foram elementos 

fundamentais para a minha compreensão do que é realmente ser professor. 

Além disso, este ano foi fundamental para compreender a polivalência que o 

professor de Educação Física tem para além do contexto de aula. A formação 

para a docência pressupõe um conjunto de matérias e competências que 

fazem de nós conhecedores de várias áreas e saberes. Ora, no contexto da 
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escola, onde tudo é imprevisível, estas valências são uma mais-valia, motivo 

pelo qual, no caso específico da Escola Secundária de Paços de Ferreira, é o 

grupo de Educação Física que mais atividades propõe. 

No futuro, sei que as dificuldades vão ser muitas, uma vez que as 

oportunidades de emprego não são abundantes. Porém, nada neste percurso 

foi fácil e apesar disso cheguei ao fim. É debruçada, nesta paixão pela 

docência e pelo sonho, que vou continuar a lutar, independentemente do que 

as probabilidades mostram. Considero, por isso, que este ano foi um fim, uma 

vez que é o culminar de muitos anos de trabalho e dedicação e o início de um 

futuro inserto mas com uma única direção, que é a docência. 
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Anexo 1 – Ficha de Caracterização do Aluno 

Ficha de Caracterização do Aluno 

1. Identificação Pessoal 

a) Nome:  

b) Nome pelo qual pretendes ser tratado: 

 

c) Idade:  

d) Ano: 

e) Turma: 

f) Nº:       

g) Sexo: Masculino  Feminino  

h) E-mail: 

i) Telemóvel/Telefone: 

j) Morada: 

____-___ ,  

2. Relação com a Escola 

a) Qual a escola que frequentavas no ano passado? 

b) Alguma vez ficas-te retido?    Sim    Não    Em que ano? 5º   6º   7º   8º   9º 

c) Porque razão vieste estudar para a Escola Secundária de Paços de Ferreira? É mais perto de casa  Pelos amigos             

Facilidade de Transporte   Pelas condições da Escola   Sugestão dos Pais   Outros motivos  Quais? 

d) Como te deslocas para a escola? A pé    Bicicleta    Carro Particular/Mota    Autocarro    Outro  

e) Quanto tempo demoras nesse percurso?  

f) Em que tipo de atividades, extra aulas, gostarias de participar na escola? 

 

g) Qual o curso/profissão que gostarias de seguir no futuro? 

3. Relação com a Educação Física e com o professor de Educação Física 

a) Gostas da Disciplina de Educação Física? Sim      Não      

Porquê?  

b) Qual a nota que obtiveste no ano anterior? 

c) O que esperas das aulas de Educação Física? 

Divertimento       Desenvolver a musculatura       Melhorar a saúde       Bem-estar       Emagrecer  

Melhorar o espírito de grupo       Melhorar técnicas       Aumentar agilidade       Conhecimento das modalidades   

d) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades que mais gostas de praticar?  

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

e) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades que menos gostas de praticar?  

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

f) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades em que sentes mais dificuldade na prática? 

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

g) Hierarquiza, por ordem decrescente, as 3 modalidades em que sentes menos dificuldade em praticar? 



Anexos 

XV 
 

Andebol    Ginástica    Basquetebol    Badminton    Atletismo    Voleibol    Futebol    Outra  

h) Qual é a tua motivação para a aula de Educação Física? 

Muita       Razoável       Pouca       Muito Pouca   

i) Habitualmente tomas banho no final da aula de Educação Física? 

Nunca       Às vezes       Sempre  

j) Indica três características que mais aprecias num Professor de Educação Física: 

Exigente       Disciplinado       Compreensivo       Comunicativo       Bem-disposto       Participativo      

Justo       Pontual       Pouco comunicativo       Arrogante       Intolerante       Outra  

k) Indica três características que menos aprecias num Professor de Educação Física:            

Exigente       Disciplinado       Compreensivo       Comunicativo       Bem-disposto       Participativo      

Justo       Pontual       Pouco comunicativo       Arrogante       Intolerante       Outra  

4. Atividade Física fora das aulas de Educação Física 

Praticas algum desporto fora da Escola? Não      Sim   Qual?   

 Se sim, quantos dias treinas por semana? 1  2  3  4  5  6  7   Quantas horas por dia? 

És federado/a? Não  Sim   Se sim, em que clube? 

5. Filiação/Agregado Familiar 

Nome do Pai:                                                                                                                                                                      

Idade: 

Habilitações literárias:                                                 Telefone/Telemóvel:                                            

Profissão: 

Nome da Mãe:                                                                                                                                                                   

Idade: 

Habilitações literárias:                                                 Telefone/Telemóvel:                                            

Profissão: 
a) Com quem vives?            Pai    Mãe    Irmãos    Avós    Outros  

N.º de irmãos:                    Sexo Fem.:                      Sexo Masc.:                          Idades: 

Em qual das seguintes situações se encontram os teus pais:  

Casados          Divorciados          Ausentes: Pai  Mãe           Falecidos: Pai  Mãe 

 
6. Encarregado de Educação 

a) Nome:                                                                                                        Grau de parentesco:                           Profissão: 

b) Telefone/Telemóvel:                                      Morada: 

7. Saúde e Alimentação 
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a) Vais com frequência ao médico? Sim    Não  

b) Tens algum dos seguintes problemas?   

Epilepsia: Sim    Não  Diabetes: Sim    Não  Respiratórios: Sim    Não    Quais? 

Anemia: Sim    Não  Otites: Sim    Não  Cardíacos: Sim    Não    Quais? 

Pé Plano: Sim    Não  Alergias: Sim    Não  Motores: Sim    Não    Quais? 

Audição: Sim    Não  Visão: Sim    Não  De coluna: Sim    Não    Quais? 

Outros: Sim    Não    Quais? 

c) Tens algum problema que te dificulte a prática da atividade física?   Sim  Qual?                                                          Não   

d) Já alguma vez foste sujeito a uma intervenção cirúrgica?   Sim   Qual?                                                                            Não  

Costumas adoecer com frequência?   Sim       Não   

Costumas tomar pequeno-almoço antes de te deslocares para a escola?   Sim    Às vezes    Não  

Quantas refeições fazes por dia?   1    2    3    4    +de 4  

Onde costumas realizar as tuas refeições?    Casa    Escola    Casa e Escola    Outro  

Fumas?   Sim    Não  

Dormes bem?   Sim   Não    Normalmente deitas-te: Antes das 22h    Depois das 22h   

Em média, quantas horas dormes por dia?     Durante a semana                    Ao fim-de-semana 
 

Assinatura                 de                de 

2011 
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Anexo 2 – Ficha de Observação de aula (Estudo Intensidade) 

Estudo da Intensidade das Aulas de Educação 

Física no Ensino Básico da ESPF 
(FICHA DE OBSERVAÇÃO DA AULA) 

Distribuição dos Acelerómetros: 

Aluno Nº Acelerómetro Idade Peso Altura %MG 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Professor:       Ano/Turma:   Data:  

Hora início:    Duração:  Espaço:  

Modalidade:      Função Didática:  

 Material utilizado:  

 

 

  

Descrição da Aula: 

INICIAL  

 

PRINCIPAL  

 

FINAL  
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Anexo 3 – Entrevista Direção de Turma 

Questões Diretor de Turma 

 

Como se realiza a nomeação do Diretor de Turma? 

Como se estabelece a relação e comunicação entre o Diretor de Turma 

e os restantes professores da turma? 

Nomeie as 3 principais funções do Diretor de Turma. 

Quais as medidas que utilizou para integrar a turma na vida escolar? 

Que documentos se constroem para o acompanhamento e orientação 

dos alunos? 

Quais as medidas tomadas entre o Diretor de Turma e os Encarregados 

de Educação para prevenir e resolver problemas comportamentais ou de 

aprendizagem? 

Outras informações que considere pertinentes sobre o papel do Diretor 

de Turma? 
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Anexo 4 – Entrevista Desporto Escolar 

Questões Desporto Escolar 

 

Como são selecionadas as modalidades do Desporto Escolar? 

Como são distribuídos os professores pelas modalidades existentes? 

Como é estruturada a época desportiva (jogos, encontros/fases)? 

Que tipo de apoios e verbas fornece a escola? 

A responsabilidade da arbitragem é da Federação de Andebol de 

Portugal ou da escola? Se for a escola existe formação específica?  

Qual é o papel do Desporto Escolar na Escola? (objetivos) 

Ao longo da sua carreira de docente, que noção tem da evolução do 

Desporto Escolar? Positiva ou negativa? Porquê? 

Quais as vantagens e desvantagens do Desporto Escolar? 

 Existe continuidade das equipas nos diferentes escalões? 

Qual o papel do professor no Desporto Escolar? 

Quais as diferenças entre o andebol no Desporto Escolar e na aula de 

Educação Física? 

Quais as diferenças entre o andebol no Desporto Escolar e o Federado? 

 

 


