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RESUMO 

A elaboração do presente documento insere-se no âmbito do Estágio 

Profissional, inserido no plano de estudos da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto A realização deste relatório visa documentar, de uma 

forma reflexiva e crítica, as experiências vivenciadas durante a realização do 

estágio profissional. 

O Estágio Profissional teve lugar na Escola EB 2.3 de Gondomar, sob a 

orientação da Orientadora da FADEUP, Professora Doutora Olga Vasconcelos, 

e do Professor Cooperante, Professor Marco Bastos. 

O presente relatório está dividido por diferentes temas, que vão desde o 

enquadramento biográfico, que se reporta à identificação, vivências e 

expetativas referentes à realização do Estágio Profissional, passando pelo 

enquadramento da prática profissional, da importância da realização do Estágio 

Profissional e da prática do ensino supervisionado, no desenvolvimento de 

competências pedagógicas do futuro do professor.  

Tendo em conta o regulamento do Estágio Profissional, procuro abordar 

as quatro áreas de desempenho, embora com uma estrutura flexível, fazendo 

referência às temáticas de forma integrada:  

Área 1 – Organização e Gestão do Ensino Aprendizagem;  

Área 2 e 3 – Participação na Escola e relações com a comunidade 

Área 4 – Desenvolvimento Profissional. 

Em síntese, reporta-se a toda a evolução das minhas competências 

pessoais, sociais e profissionais, durante este percurso como professor 

estagiário. 

PALAVRAS-CHAVE: PROFESSOR, EDUCAÇÃO FÍSICA, ESTAGÁGIO 

PROFISSIONAL, REFLEXÃO, MOTIVAÇÃO 
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ABSTRACT 

The preparation of this document falls under the Professional Training, 

inserted in the study plan of the Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto, for the second cycle of studies leading to a master degree in education 

strand in physical education for elementary and secondary education. 

The Professional Training took place at School EB 2.3 de Gondomar, 

under the guidance of the Advisor Professor Olga Vasconcelos, and 

Cooperating Teacher Marco Bastos. 

This report is divided into different themes, ranging from the biographical 

framework, which relates to the identification, experiences and expectations 

regarding the completion of the Professional Training, through the framework of 

professional practice, the importance of completing the Professional Internship 

and practice of supervised teaching, development of teaching skills of the future 

teacher. 

Having regard to the rules of Professional Training, I try to address the 

four areas of performance, but with a flexible structure, referring to the themes 

in an integrated manner: 

Area 1 - Organization and Management of the learning apprenticeship 

Area 2 and 3 - Participation in School and Relations with the community 

Area 4 - Professional Development 

In short, refers to the whole evolution of my personal, social and 

professional during this course as trainee teacher. 

 

Keywords: TEACHER, PHYSICAL EDUCATION, PROFESSIONAL 

TRAINING, REFLECTION, MOTIVATION. 

 



 

VI 



 

VII 

ÍNDICE DE TEXTO 

1 - INTRODUÇÃO ................................................................................... 3 

2 – DIMENSÃO PESSOAL ...................................................................... 9 

2.1 – Identificação e percurso biográfico .................................................................................. 9 

2.2 – Expetativas em relação ao estágio profissional .............................................................. 10 

3 – ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL ...................... 15 

3.1 – Macro contexto .............................................................................................................. 15 

3.1.1 – Contexto legal, institucional e natureza funcional do estágio ..................................... 15 

3.1.2 – A escola EB 2.3 de Gondomar ...................................................................................... 16 

3.1.3- Os alunos ....................................................................................................................... 18 

3.1.4 – A aula de Educação Física ............................................................................................ 21 

4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL ................................. 25 

4.1 – Área 1- Organização e gestão do ensino e da aprendizagem .......................................... 25 

4.1.1 – O confronto com a realidade - Conceção ..................................................................... 25 

4.1.2 – Construção do processo ensino aprendizagem – Planeamento .................................. 26 

4.1.3 – Realização do processo ensino aprendizagem ............................................................. 31 

        4.1.3.1 – Aplicação do Modelo de Educação Desportiva .................................................. 36 

4.1.4 – Avaliação e sua importância ........................................................................................ 38 

4.2 – Área 2 e 3 - Participação na escola e relações com a comunidade .................................. 41 

4.2.1 – Participação e organização do evento “Mini olimpíadas” ............................................ 41 

4.2.2 – A direção de Turma e o papel do Diretor de Turma ..................................................... 43 

4.3 – Área 4 – Desenvolvimento profissional .......................................................................... 45 

4.3.1 – Pertinência do tema Motivação ................................................................................... 45 

4.3.2 – Revisão da Literatura ................................................................................................... 46 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPETATIVAS FUTURAS ............... 73 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................. 77 

7 - ANEXOS ........................................................................................... 85 



 

VIII 

 



 

IX 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 – Os alunos da turma em função do sexo ............................... 19 

Figura 2 – A idade dos alunos da turma................................................. 19 

Figura 3 – Prática desportiva fora da escola .......................................... 20 

Figura 5 – Modalidades praticadas ........................................................ 20 

 



 

X 

 



 

XI 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo I -EXEMPLO DE PLANO DE AULA ..................................................... 86 

Anexo II -EXEMPLO DE REFLEXÃO ........................................................... 90 

 



 

XII 



 

XIII 

LISTA DE ABREVIATURAS 

DT – Diretor de Turma 

EE – Encarregado de Educação 

EF – Educação Física 

EP – Estágio Profissional 

FADEUP – Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

MEC – Modelo de Estruturas de Conhecimento 

MED – Modelo de Educação Desportiva 

RE – Relatório de Estágio 

ZSAF – Zona Saudável de Aptidão Física 

UT – Unidade Temática 

 

 

 



 

XIV 

 



 

 

INTRODUÇÃO

 



 

 



INTRODUÇÃO 

 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL 3 

1 - INTRODUÇÃO 

A realização deste relatório visa documentar as atividades desenvolvidas 

ao longo do Estágio Profissional (EP). Sendo esta etapa crucial na formação de 

professores, dota-nos de conhecimentos essenciais que permitem mediar a 

nossa atuação na prática profissional. O EP tratou-se de uma experiência 

marcante, de uma autêntica caminhada, marcada por um elevado manancial de 

peripécias, que me exigiram a busca de respostas e soluções para as 

ultrapassar. Foram inúmeros os obstáculos e desafios com que me deparei, 

porém foi a sua existência que me permitiu evoluir enquanto professor, dando 

resposta às exigências desta profissão. 

O EP constituiu um desafio pessoal, que pôs à prova os conhecimentos 

adquiridos nas práticas concretas de ensino na escola, adequando-os às 

necessidades das turma e aos objetivos da Educação Física como disciplina.  

Transformar os conhecimentos académicos em pedagógicos, saber 

atuar no momento, de forma a responder positivamente às situações, tomar 

decisões face às especificidades do ensino, são habilidades a dominar e a 

desenvolver pelo professor. 

O relatório de estágio é assim um documento que promove uma reflexão 

aprofundada sobre toda a prática, sobre todas as ações levadas a cabo, 

fundamentado nas experiências e aprendizagens que mais me marcaram e 

enriqueceram.  

A realização deste relatório advém do cumprimento de um dos 

pressupostos da unidade curricular de Estagio Profissional (EP), pertencente 

ao 2º ciclo de Estudos no Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

tratando-se do culminar de um ciclo de aprendizagens teóricas e práticas ao 

longo de cinco anos de frequência na FADEUP, divididos em dois ciclos, o 

primeiro conducente ao grau de Licenciado e o segundo ao grau de Mestre. 
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Como é referido nas normas orientadoras, o EP tem como objetivo 

principal a integração do estudante estagiário no exercício da vida profissional, 

de forma progressiva e orientada em contexto real, desenvolvendo as 

competências profissionais que permitam aos futuros docentes um 

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

da profissão. O desenvolvimento das competências enquanto professor de 

Educação Física (EF) é tanto maior quanto a experiência adquirida, sendo que 

esta é conseguida com o conhecimento progressivo da profissão e tudo o que 

lhe está inerente. 

A realização do relatório final do EP é um momento de excelência para o 

desenvolvimento profissional, possibilita-nos fazer uma retrospetiva sobre todo 

o trabalho desenvolvido durante o ano, com um olhar dotado de uma maior 

sabedoria, proveniente da experiência e conhecimento adquiridos no EP. 

Consigo agora ver com outros olhos as experiências vividas e isso é também 

resultado da reflexão, que se assumiu como uma ferramenta potenciadora do 

meu crescimento profissional.  

Este percurso teve por linha orientadora a ideia de que “o professor é um 

teórico da sua prática”, como refere Rodrigues (2009), sendo por isso a 

capacidade reflexiva fundamental para a junção da teoria com a prática. A 

natureza das funções da docência remetem para a vivência de um autêntico 

vaivém entre a teoria e a prática, uma vez que estamos permanentemente a 

construir e reconstruir os nossos conhecimentos. 

O percurso realizado durante o EP não foi feito sozinho, tive o privilégio 

de ter como companheiros de viagem a Orientadora da FADEUP, Professora 

Doutora Olga Vasconcelos, o Professor Cooperante Marco Bastos, dois 

profissionais que têm como principais características a excelência, 

competência e mestria profissional, funcionando como autênticas alavancas 

nos momentos mais difíceis. Sem eles, teria sido tudo mais complicado e 

certamente a minha evolução seria menor. Também me acompanharam os 

meus colegas estagiários, Filipa Pereira, Rui Alecrim e Vanessa Nunes, sendo 

estes também imprescindíveis para o meu crescimento profissional, pelas 
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críticas sempre oportunas e construtivas ao meu trabalho e pelo ânimo 

transmitido nos momentos mais difíceis. 

Para que todo o relatório fosse dotado de uma maior organização, sendo 

a sua compreensão mais facilitada, optei por o dividir em cinco capítulos, 

distintos mas complementares e que passo a enumerar:  

1. Introdução; 

2. Enquadramento Biográfico e Conceptual, onde foco as minhas 

vivências e as experiências que contribuíram para as minhas 

escolhas e opções; 

3. Enquadramento da Prática Pedagógica e Profissional, onde estão 

presentes os contextos da EP e a abordagem do tema do 

professor reflexivo; 

4. Realização da prática Profissional, onde se aborda o processo, as 

diferentes fases da EP e onde está inserido a minha revisão da 

literatura acerca do tema Motivação para a Educação Física.  

5. Por último a Conclusão, onde abordo as principais ilações acerca 

do meu percurso durante o estágio. 
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2 – DIMENSÃO PESSOAL 

2.1 – Identificação e percurso biográfico  

O meu nome é Rui Fernando Moreira da Silva, nasci na cidade do Porto 

em 4 de Outubro de 1973. Sou trabalhador estudante, desempenhando as 

funções de técnico operativo na empresa Águas do Douro e Paiva SA, como 

responsável pela captação e tratamento de água para consumo humano.  

O meu percurso ligado ao desporto teve início com as aulas de 

Educação Física (EF) na escola. Este primeiro contato foi fundamental para 

despertar o gosto pela prática desportiva, mais tarde, fora do contexto escolar, 

mas ainda durante a adolescência tive a oportunidade de experimentar várias 

modalidades que existiam na minha zona de residência. A proximidade com um 

clube de Voleibol levou-me a querer experimentar a modalidade, tendo 

praticado cerca de dois anos. Entretanto e por influência de um grupo de 

amigos de rua, fui experimentar o atletismo, que se tornou na minha 

modalidade de eleição até os dias de hoje, talvez pelas características 

específicas da modalidade comungarem com as minhas características 

pessoais. No entanto o gosto pela prática desportiva e pelo desporto em geral 

levaram-me a praticar e experimentar diversas modalidades, como o ciclismo 

de montanha, natação e o surf, de forma mais ou menos regular, mas sempre 

como forma de recreação. 

O meu percurso escolar e de formação foi o espectável até concluir o 

ensino secundário, altura em que tive necessidade de interromper os estudos. 

Se por um lado as condições económicas não eram as mais favoráveis, por 

outro eu estava demasiado indeciso sobre o que deveria estudar ou sobre o 

que me poderia realizar profissionalmente. 

Resolvi então adiar a minha decisão e iniciar o meu percurso no 

mercado de trabalho, tendo desempenhado diversas atividades, que me foram 

possibilitando conquistar a minha independência económica. Quando a obtive, 

senti a necessidade de concluir a formação académica, interrompida no ensino 
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secundário. Com as ideias mais definidas, mais consciente da necessidade de 

obter uma formação superior e após pesquisar e refletir sobre as ofertas de 

formação decidi enveredar pelo curso de Ciências do Desporto da FCDEF. 

Senti ser este, um curso que podia preencher as minhas necessidades 

de conhecimento a um nível superior e numa área que me cativava 

especialmente, o desporto sempre foi uma área pela qual nutri um interesse 

muito particular. Só durante a minha formação na Faculdade é que despertei 

para o gosto pelo ensino e pela educação. 

É pois durante a licenciatura, através dos vários conteúdos abordados, 

que o meu gosto e descoberta para o ensino emerge e, com a conclusão da 

licenciatura, o caminho escolhido passou, naturalmente, pela realização do 

mestrado em ensino. 

2.2 – Expetativas em relação ao estágio profissional 

As expetativas iniciais em relação ao estágio eram enormes, a 

ansiedade dos primeiros dias não foi fácil de esconder, foi o encontrar e o 

descobrir de um mundo novo e o novo nunca é fácil de explorar, foram os 

primeiros passos numa nova dimensão da minha formação. 

Para mim, o EP foi, principalmente, um ano de grande mudança, sendo 

o ano em que se abandona a condição simples de estudante e se inicia a de 

professor, o início de um longo caminho a percorrer, cheio de dificuldades, 

alegrias e frustrações.  

O EP representa um momento de formação extremamente importante 

para quem se encontra na fase de aprendizagem de uma profissão, permite 

vivenciar e confrontar os aspetos desenvolvidos teoricamente nos anos de 

formação na faculdade, num contexto real de ação. 

A prática, em contexto real de ensino, torna possível ao estagiário 

desfrutar de uma experiência importante e pertinente, sendo essa importância 

e pertinência defendida por um grande leque de autores (e.g. Marquês & 

Martinho, 2001: Siedentop, 1976; Silva, 2009; Rodrigues, 2001). Para que o 
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trabalho de um professor seja dotado de níveis de qualidade, não é suficiente 

conhecer teorias, perspetivas e resultados de investigação. Este tem que ter 

capacidade de encontrar soluções adequadas para os diversos aspetos que o 

contexto situacional da prática pedagógica vai apresentando, pretendo com isto 

dizer que não basta ter capacidade de mobilização e articulação de 

conhecimentos, mas antes deverá existir uma cumplicidade e interdependência 

entre essa capacidade e o lidar com situações decorrentes da prática. 

Sendo este um ano de experiências essenciais para a docência, é vital a 

existência de um momento reflexivo da prática, isto é, toda a transformação 

prática dos conhecimentos, todo o ensino dos conteúdos, devem ser 

representados após a sua concretização.  

Foi nesta lógica que surgiu a vontade de me assumir como um 

profissional reflexivo, que revê toda a envolvência da sua atuação, com vista a 

reformular, caso necessário, o processo de ensino. As estratégias adotadas 

pelo docente nem sempre resultam de forma positiva, pelo que devem ser 

refletidas de forma a poderem ser modificadas quando assim se justifica. 

Uma das minhas grandes pretensões era construir uma atuação 

profissional baseada nas experiências constantemente analisadas e refletidas, 

produzidas durante o estágio profissional. Só assim me sentiria capaz de atuar 

de forma competente perante o complexo contexto do processo de ensino, no 

confronto com a realidade escolar. 
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3 – ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

3.1 – Macro contexto 

3.1.1 – Contexto legal, institucional e natureza funcional do estágio 

 

O EP é uma unidade curricular do segundo ciclo de estudos conducente 

ao grau de mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da FADEUP. A sua organização e funcionamento integram as 

orientações legais constantes do Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e do 

Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro. 

O modelo de EP adotado pela Faculdade de Desporto da Universidade 

do Porto segue as linhas orientadoras do Regulamento Geral dos Segundo 

Ciclos da Universidade do Porto e do regulamento Geral dos Curso de 

Mestrado em Ensino de Educação Física. 

O contexto funcional, do EP decorre num núcleo de estágio de uma 

escola cooperante e conta com a supervisão conjunta de dois Professores, um 

da escola e outro da faculdade. No decorrer do ano de estágio, o estudante 

estagiário é responsável por uma turma, bem como por todas as atividades de 

planeamento, realização e avaliação do ensino. Nesta perspetiva o estagiário 

surge como um professor semiautónomo, que atua num contexto real de 

ensino sobre a supervisão dos seus orientadores. 

Esta estrutura funcional assenta no pressuposto de que é através da 

prática e da aplicação dos conhecimentos, num contexto real de ensino, que o 

professor desenvolve as suas competências profissionais, necessárias à 

prática docente. Neste modelo a prática surge como elemento de convergência 

da preparação obtida nos anos antecedentes da sua formação. 
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3.1.2 – A escola EB 2.3 de Gondomar 

A escola é uma instituição social, uma instituição é uma organização 

estabelecida pela sociedade para manter e melhorar as suas formas de vida. A 

escola é a instituição da nossa sociedade que estabelece o propósito de 

educar os mais novos. A escola possui uma dimensão social que se manifesta 

na interação entre gerações, própria do ato educativo e na existência de 

diversos agentes sociais com funções educativas (família, meios de 

comunicação social, grupos e associações diversificadas). 

A escola de massas é portanto uma invenção histórica, contemporânea 

da dupla revolução industrial e liberal, que baliza o início da modernidade e que 

introduziu, como novidades, o aparecimento de uma instância educativa 

especializada, que separa no conhecimento, o aprender do fazer, e criou uma 

relação social inédita, a relação pedagógica no quadro da classe, superando a 

relação dual entre o mestre e o aluno, criando assim uma nova forma de 

socialização que, progressivamente, viria a tornar-se hegemónica, 

(apontamentos do primeiro semestre do Mestrado).  

Mialaret (1976) afirma que qualquer que seja o episódio de educação, 

este não se desenrola em ambiente neutro, ou seja, desenrola-se sempre num 

determinado contexto. Conhecer as características principais desse contexto é 

condição indispensável para a interpretação e compreensão dos factos 

educativos. Todos os aspetos constituintes de um determinado contexto influem 

decisivamente no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem, 

pois, tal como refere Bento (2004), o ensino real tem mais facetas do que 

aquelas que podem ser contempladas no seu planeamento, ou seja, existe o 

expetável e o inesperado, sendo muitas vezes necessário uma rápida reação à 

situação. 

 Para que seja possível um correto e adequado desenvolvimento de todo 

o processo ensino-aprendizagem é necessário conhecer todos os aspetos do 

contexto onde nos inserimos.  

Durante o ano de estágio a instituição que me acolheu foi a Escola EB 

2.3 de Gondomar, inserida no agrupamento de Escolas de Gondomar, a escola 
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fica localizada na freguesia de S. Cosme que é sede do conselho, é habitada 

por cerca de 34 000 pessoas, marcada pela paisagem citadina mas ainda com 

fortes marcas rurais e agrícolas, numa área que ronda os 12 km2 e situada a 5 

km da cidade do Porto. A freguesia é servida por várias infra estruturas de 

apoio como biblioteca, pavilhão multiusos, piscina municipal e serviços públicos 

(tribunais, centro de emprego e segurança social).  

A escola foi criada como escola preparatória Júlio Dinis no ano de 1968, 

passando a Escola Preparatória de Gondomar em abril de 1974 e, em 1995, 

passa a Escola Básica do 2º e 3º ciclos, tal como se afirma na integração do 

agrupamento criado em 2003. 

No que diz respeito às instalações desportivas, temos o pavilhão, que 

embora seja antigo, é bastante grande, podendo funcionar no seu interior, três 

turmas em simultâneo. Além disso, ainda dentro do pavilhão gimnodesportivo 

existem uns espaços específicos (arrecadações) que servem para guardar o 

material, assim como duas salas cuja funcionalidade é a de apoiar os 

professores e funcionários que executam funções no pavilhão.  

A iluminação dentro do pavilhão é aceitável, visto que, embora não tenha 

boa iluminação natural, contem um conjunto de lâmpadas potentes que o 

iluminam. No entanto, no Inverno pode considerar-se um espaço bastante frio e 

no Verão, um local bastante quente, o que leva a um certo desconforto durante 

a realização das aulas. O pavilhão tem duas entradas laterais, as quais 

poderão dar acesso aos balneários masculinos ou femininos, ou então ao 

pavilhão.  

Quanto aos balneários da escola, encontram-se tal como o resto das 

instalações um pouco degradadas, no entanto, permitem comportar facilmente 

mais que uma turma de alunos, pois as suas estruturas são suficientemente 

espaçosas. Pode-se então encontrar dentro do pavilhão dois balneários, um 

masculino e outro feminino, que reúnem as condições de higiene necessárias 

para a atividade física. 
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 Relativamente aos espaços exteriores, nunca tive acesso a eles, 

pelo fato de a escola se encontrar em obras. Porém, a escola possui dois 

campos exteriores que contêm quatro tabelas de basquetebol e quatro balizas. 

 Apesar de ter usufruído das condições necessárias à realização 

das minhas aulas, tenho plena convicção que se tivéssemos tido acesso aos 

espaços exteriores as condições seriam melhores, com consequências 

positivas para a atividade letiva. Cada professor teria mais espaço para 

lecionar, proporcionando assim um maior leque de atividades para os alunos e 

certamente um maior tempo de empenhamento motor destes.  

A população escolar da EB 2, 3 de Gondomar no ano letivo de 

2009/2010 cifrava-se num total de 928 alunos, distribuídos pelo 2º e 3º ciclo e 

relativamente ao corpo docente existiam 64 professores do 2º ciclo e 52 do 3º 

ciclo, 8 destes professores eram de EF. 

3.1.3- Os alunos 

Partindo da certeza de que cada aluno é diferente, cada um é único e 

especial, com objetivos próprios, com antecedentes diversos, com 

caraterísticas físicas, motoras, psicológicas, intelectuais, culturais e sociais 

distintas, torna-se absolutamente fulcral conhecer cada um deles para que o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem seja o mais adequado, 

promovendo a evolução máxima de cada aluno.  

Com tudo isto torna-se possível afirmar que o 9ºA, como outra turma 

qualquer, era um aglomerado de alunos, como se de um puzzle se tratasse, em 

conjunto formavam uma massa humana ligados entre si apenas pelo conceito 

de turma. 

No início do ano letivo foi-me atribuída essa turma e para os conhecer 

melhor, optei logo no início das aulas, por realizar um questionário que me 

desse informações sobre os seus hábitos e as suas perspetivas.  

A turma é constituída por 22 alunos, e o comportamento dos alunos que 

a integram pode ser considerado normal para a sua faixa etária, no entanto 
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existem 3 alunos que manifestam comportamentos pouco adequados, e que já 

estão referenciados pelo conselho de turma.  

 

A turma 9ºA é constituída por 13 rapazes e 9 raparigas (Fig 1). 

 

Figura 1 – Os alunos da turma em função do sexo 

 

A idade dos alunos compreende-se entre os 14 anos e 17 anos (Fig. 2). 

 

Figura 2 – A idade dos alunos da turma 
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À pergunta “Gostas de praticar desporto?”, todos os alunos responderam 

que sim e quanto à “prática desportiva fora das aulas de Educação Física”, 16 

alunos responderam que sim (73%) e 6 responderam que não (27%), (Fig.3). 

 

Figura 3 – Prática desportiva fora da escola 

 

Quanto às modalidades praticadas, são várias, conforme a figura 

seguinte, (Fig. 4). 

 

Figura 4 – Modalidades praticadas 

Os alunos não revelam ter problemas de saúde graves que 

impossibilitem a realização das aulas de Educação Física, no entanto existem 

alguns que têm pequenos problemas que podem condicionar a realização de 

algumas atividades. Durante o decorrer das aulas tive especial atenção a esses 

alunos. 
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3.1.4 – A aula de Educação Física 

Atualmente a escola afirma-se como um local educativo, onde o aluno 

pode adquirir alicerces para a sua construção enquanto pessoa. E o que é a 

construção senão um leque variado de aprendizagens em todos os momentos, 

em todos os espaços e em todas as situações? As aulas de Educação Física 

são um meio privilegiado para se pôr em prática um reportório de ações que 

encerram aspetos do foro técnico-motor, interpessoal e cognitivo-reflexivo. Com 

a Educação Física também é possível dar um contributo para a saúde e para a 

formação ética e moral dos alunos. 

A educação física deve possibilitar uma serie de vivências, convivências 

e experiências, predominantemente motoras, mas também respeitantes à 

cultura social e cultural (Caldas, 2006). 

A nossa disciplina, área integrante do currículo escolar, conduz os 

alunos a entregarem-se ao esforço e à dedicação para superarem problemas e 

dificuldades e isso pode ser transferido para a vida real. 

 Como disciplina escolar, procuramos sempre ensinar os alunos de 

forma a proporcionar o desenvolvimento da competência e da capacidade de 

ação em atividades e tarefas que fazem sentido para os mesmos, também com 

o intuito de fomentar hábitos diários de exercício físico que perdurem ao longo 

da vida. Esta disciplina incentiva a um estilo de vida saudável e procura 

esclarecer sobre as possíveis consequências do sedentarismo (Dantas, 2005). 
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4 – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Este ponto do Relatório de Estágio (RE) contém a vivência como 

profissional de docência ao longo da realização do Estágio Profissional. Ficam 

aqui os registos dos momentos que mais me marcaram ao longo deste 

percurso, as aprendizagens que fui fazendo, as dificuldades que fui 

enfrentando e a forma como as ultrapassei. 

4.1 – Área 1- Organização e gestão do ensino e da 

aprendizagem  

Ao longo do EP procurei encarar esta experiência de formação e 

desenvolvimento como uma verdadeira passagem de aluno para professor. 

Desde o primeiro dia de aulas, tive a preocupação de procurar ser competente 

em tudo o que fazia, da apresentação até às tarefas tudo me parecia 

importante e deveria ser pensado com cuidado, pois o impacto inicial poderia 

ditar a relação aluno - professor para o resto do ano letivo. 

Ter uma atuação sempre segura, ser um bom professor, era a minha 

prioridade, dado que a profissão da docência é uma atividade complexa, que 

envolve um conjunto de conhecimentos, capacidades, habilidades e hábitos 

que determinam a competência e a qualidade do trabalho. 

4.1.1 – O confronto com a realidade - Conceção 

Com chegada à escola, fui confrontado com o contexto real de ensino. 

Eu pretendia aplicar todos os conhecimentos teóricos alcançados até então, e 

para isso, precisava de recolher toda a informação acerca dos intervenientes 

no processo educativo e efetuar um planeamento com o máximo de detalhe 

possível, garantindo, assim, meios para a obtenção de sucesso. 

As primeiras tarefas a realizar estavam relacionadas com a análise do 

Projeto Educativo de Escola e do regulamento interno do grupo de EF, bem 

como com o programa proposto pelo Ministério da Educação para a disciplina. 
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Após uma análise crítica sobre o programa nacional, no que respeita ao 3º 

ciclo, verifiquei que, nem todas as modalidades poderiam ser abordadas 

segundo essas diretivas, pois teria que proceder a adaptações ao programa, 

com vista a ensinar conteúdos aos alunos que realmente lhes permitissem 

adquirir bases suficientes e que lhes proporcionassem evolução. 

O professor de EF deverá fundamentar a sua competência pedagógica, 

de modo a tornar a sua estratégia de intervenção sustentada e coerente, 

rompendo com a visão idiossincrática presente na disciplina. A teoria de EF de 

que sou adepto é a da conceção sócio crítica ou crítico-construtiva, que 

defende uma escola perspetivada sobretudo como um local de inovação e de 

transformação cultural. A participação na cultura do movimento, de acordo com 

as necessidades e possibilidades pessoais, é um fator fundamental para 

garantir a qualidade de vida (Crum,1991). Esta conceção defende uma EF 

inclusiva, em que todos os alunos detenham as mesmas oportunidades de 

aprendizagem em todas as áreas que compõem a extensão da EF. 

4.1.2 – Construção do processo ensino aprendizagem – 

Planeamento 

Tive como ponto de partida na construção do planeamento do processo 

ensino-aprendizagem as características dos alunos, o conhecimento dos 

mesmos e das condições contextuais, como refere Bento (1987). O professor, à 

luz de princípios pedagógicos, psicológicos e didático-metodológicos, planifica 

as indicações contidas no programa, tendo em atenção as condições pessoais, 

matérias e locais, a fim de guiar o processo de desenvolvimento dos diferentes 

domínios da personalidade dos alunos. Nasce assim a necessidade de 

sistematizar procedimentos em função de um objetivo que se quer cumprir, 

com um dispêndio mínimo de recursos. 

O planeamento realizado respeitou três níveis de especificidade 

crescentes, ou seja, como menos específico surge o planeamento anual, um 

pouco mais especifico as Unidades Temáticas, através do Modelo de Estrutura 

do Conhecimento proposto por Vickers (1989) e em último lugar, realizei o 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

 
RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONAL 27 

planeamento de cada uma das aulas, sendo esse o que possui maior grau de 

especificidade. 

O cumprimento minucioso de cada nível foi uma das maiores 

dificuldades enfrentadas durante a realização do EP, porém devido a isso, o 

planeamento tornou-se de um dos pontos de maior desenvolvimento na minha 

evolução como professor.  

As dificuldades sentidas foram tanto maiores quanto menor a 

experiência que tinha, e a evolução como professor foi um processo inverso a 

este, ou seja, no início do ano letivo a tarefa de planear era difícil, mas com o 

aumento da experiência e consequentemente do conhecimento pedagógico 

dos conteúdos lecionados, verifiquei igualmente um aumento da compreensão 

do que é dar aulas, do que é ensinar e de tudo o que lhe está implícito.  

Assim, com o decorrer do ano letivo, o planeamento anual e as 

Unidades Temáticas foram sofrendo alterações sempre que se mostravam 

desadequadas aos objetivos. 

O plano anual foi elaborado em conjunto pelo Departamento de 

Educação Física da Escola EB 2.3 de Gondomar, aí se determinaram as 

modalidades a abordar em cada ano escolar, tendo em conta as escolhidas no 

ano anterior de forma a garantir uma evolução no desporto. Teve ainda em 

atenção o período do ano em que seriam abordadas, devido às contingências 

do espaço disponível e do número de turmas que em simultâneo iriam utilizar o 

pavilhão, este documento foi apenas uma previsão e era suscetível de 

alterações. 

Uma vez analisados todos os documentos passei para o planeamento 

da sequência das modalidades a abordar e das Unidades Temáticas e 

elaboração dos respetivos planos de aula. 

Para a realização das UT's elaborei o que considero fulcral para todo o 

desenrolar do ano letivo, os Modelos de Estrutura do conhecimento (Vickers, 

1990) de cada modalidade a lecionar e que orientaram todos os meus 

planeamentos subsequentes. A cada módulo, a cada novo apontamento, fui 

encontrando sensações ambivalentes, ora me sentia à vontade com o tema, 
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ora a vaguear nos que me deixavam pouco confortável, tendo sido neste misto 

de convicções e inseguranças que me apercebi onde tinha de me aplicar e 

investir mais, para me tornar competente na lecionação.  

As unidades Temáticas englobam os quatros domínios 

transdisciplinares: Habilidades Motoras, Cultura Física, Cultura Desportiva e 

Conceitos Psicossociais. 

A área em que mais dificuldades senti foi na das Habilidades Motoras, 

nomeadamente com a seleção dos conteúdos, tendo em conta o nível dos 

alunos e o tempo disponível para o ensino de cada modalidade. Isto é, 

conseguir cumprir os objetivos da UT com poucas aulas, encaixar os conteúdos 

programáticos essenciais para o cumprimento desses objetivos, de modo a que 

os alunos pudessem ganhar novas competências apesar das reduzidas cargas 

horárias. 

Os objetivos da condição física expressos em cada UT foram planeados 

para cada período letivo, mediante os resultados obtidos na Bateria de testes 

do Fitnessgram, realizados no início de cada período. Os objetivos foram 

construídos tendo em conta a comparação dos resultados apresentados pelos 

alunos em comparação com a tabela padrão, que nos fornece informação 

acerca do nível de aptidão física em que cada aluno se encontra, Assim, o 

trabalho de condição física e as respetivas cargas foram ajustados mediante os 

resultados de cada período.  

Foi muito interessante acompanhar a evolução da condição física dos 

alunos durante o ano letivo. Com a primeira avaliação dos alunos verifiquei 

que, os níveis de aptidão física eram bastante fracos, segundo as tabelas de 

resultados da Bateria de Testes Fitnessgram. Para inverter estes resultados 

apliquei durante as aulas e como ativação geral exercícios que 

desenvolvessem a condição física dos alunos.  

De uma forma geral os resultados evoluíram muito favoravelmente. Foi 

muito interessante verificar que nos resultados do último período a maioria dos 

alunos obtiveram resultados dentro da zona saudável de aptidão física. Sendo 
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exceção os resultados do teste de flexibilidade “senta e alcança” em que se 

verificaram poucas melhorias. 

Os conceitos psicossociais foram os que considero essenciais para o 

bom funcionamento da aula, tais como desenvolver o espírito de equipa e 

entreajuda, cooperar com os colegas e com o professor, assim como os valores 

de fairplay. São vários os autores que afirmam e defendem o potencial que o 

desporto tem para a formação do Homem (e.g. Bento, 2007; Mesquita, 2000). 

Sendo por esta razão que a prática desportiva por parte dos jovens é essencial 

para o desenvolvimento de comportamentos sociais desejáveis. Terneiro (2007) 

refere que o desporto funciona como um impulsionador das qualidades 

humanas da sociedade, funcionando como um construtor da cidadania, uma 

vez que com a sua prática regular, inevitavelmente ocorrerá uma aquisição de 

valores, simultaneamente com a promoção da elevação das capacidades e 

habilidades do indivíduo. 

No que diz respeito à cultura desportiva propus que em cada UT, os 

termos, regras e a terminologia respetivas de cada modalidade fossem 

abordados. 

À medida que o tempo ia passando iam sendo cada vez menores as 

dificuldades na construção das UT`s, mas apesar deste aumento de 

competência, a construção das UT`s ao longo do ano nunca foi um processo 

sólido e imutável, existindo constantes reestruturações e ajustes mediante as 

respostas dos alunos ao processo. 

O plano de aula é o último nível de planeamento, como refere Bento 

(1987), constituindo-se no elo final da cadeia do planeamento do ensino 

elaborado pelo professor. Para que os planos sejam efetivamente instrumentos 

de ação, devem ser como um guia, uma orientação da prática, servindo como 

norteadores da ação pedagógica, e não podendo ser documentos rígidos e 

absolutos. 

Algumas das dificuldades que inicialmente senti no processo de 

planeamento a este nível foram: os objetivos da aula estavam adequados ao 

nível da turma? O tempo despendido para cada exercício era o ajustado? As 
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atividades eram de acordo com os conteúdos? Que material e que quantidade? 

O número de elementos por grupo? 

 As respostas foram conseguidas ao longo do tempo com o aumento da 

experiência adquirida e com as reflexões que realizava no fim de cada aula, de 

salientar o enorme contributo que o Professor Cooperante Marco Bastos me 

prestou, com os seus comentários, no fim de cada aula, também as reflexões 

conjuntas do núcleo de estágio foram importantes para a minha evolução neste 

capítulo. 

Os conhecimentos teóricos adquiridos com a construção dos Modelos de 

Estruturação do Conhecimento (MEC) (Vickers, 1990), de cada modalidade 

lecionada, foram determinantes para a evolução neste capítulo. Aquando da 

construção dos MEC’s, fui edificando alguns conhecimentos. A cada módulo, a 

cada novo apontamento, fui encontrando sensações ambíguas. Ora me sentia 

extremamente à vontade no tema e o desenvolvia com bastante facilidade, ora 

me sentia a vaguear por temas que me deixavam à deriva. 

 E foi neste misto de convicções e inseguranças que percebi em que 

tinha de me aplicar mais, onde precisava apostar e investigar para me tornar 

competente na lecionação. Encontrar e compreender as lacunas do meu 

conhecimento e procurar exaustivamente uma forma de as colmatar, foi esta 

dinâmica que encontrei na construção de alguns módulos do modelo. 

Outra das dificuldades iniciais foi o de flexibilizar e adaptar o Plano de 

Aula às condições e situações que encontrava na realidade e se sentia uma 

necessidade de cumprir escrupulosamente o que havia planeado, tendo isso, 

muitas vezes, não se revelado adequado. Concordando com Bento (1987), o 

ensino é criado em dois momentos distintos: um na conceção e outro na 

realidade. É essencial que o professor se mostre sensível e preparado para 

agir e lidar com o imprevisto, alterando na hora a situação que não se mostra 

apropriada. Para isto, este deve dominar bem a matéria de ensino, assim como 

conhecer diferentes meios e estratégias possíveis de implementar para tornar 

mais adequada a atividade. Esta dificuldade acabou por ser ultrapassada com 

o recurso à reflexão e verificação dos erros cometidos.  
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Pelo que descrevi, creio que no final do ano letivo consegui 

compreender melhor o que é e como é dar aulas, atingindo um nível de 

planeamento muito mais adequado ao contexto em questão. O meu 

planeamento tornou-se mais exequível, simples e operacional. Esta construção 

foi metódica, reflexiva e sempre flexível, ocorrendo alterações esporádicas que 

me permitiram obter uma ação pedagógica de maior qualidade. 

4.1.3 – Realização do processo ensino aprendizagem 

Passar do planeamento para a realização da ação pedagógica era o que 

mais me empolgava, o mais aguardado, tendo em mãos a oportunidade de 

colocar em prática todo o planeamento realizado, e finalmente desempenhando 

as principais funções como professor de EF, ensinar os meus alunos. 

Começando pela análise da relação que mantive com a turma durante o 

EP, esta foi caracterizada por uma certa inconstância. As aulas tanto decorriam 

bem como não me satisfaziam, tratava-se de um processo interativo, de 

influência múltipla, sendo este um dos aspetos mais relevantes do processo 

ensino aprendizagem. Rogers (1983) refere que, a aquisição de aprendizagens 

tem por base a qualidade da relação que os alunos mantêm com o professor, a 

atividade de um professor que procure o sucesso educativo não se esgota na 

transmissão de conhecimentos, ele deverá ter em conta as necessidades de 

cada um dos alunos e as suas características pessoais e sociais, para desta 

forma se relacionar com a turma de forma adequada. 

Estar presente com entusiasmo, ser seguro da minha atuação e manter 

a boa disposição, eram aspetos que eu queria que prevalecessem no decorrer 

da minha atuação, contudo, isto nem sempre foi conseguido. Talvez as 

características da minha personalidade não me tenham permitido em todos os 

momentos chegar aos alunos como desejaria. 

As nossas emoções e os nossos sentimentos são visíveis na nossa ação 

e na interação com os demais, e como consequência disso existiram aulas que 

não correram bem, onde alguns alunos não eram pontuais, sendo pouco 

respeitadores, desinteressados, não se empenhavam e não tinham qualquer 

interesse em frequentar a escola. Este fator foi extremamente desmotivante 
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para mim, e isso, em algumas situações, refletiu-se no meu desempenho como 

professor. Ao invés de focar o cerne da questão no professor, coloquei-o nos 

alunos e estava completamente errado,  dado que o professor é que deve 

motivar os alunos, com o seu entusiasmo, ânimo e dinamismo. 

 A correção desta situação aconteceu numa aula observada pela 

Professora Orientadora, em que a minha prestação evidenciou o meu 

desânimo no momento: 

 Esta aula não correu muito bem, porque estive pouco dinâmico, a 

organização fui um pouco confusa e os alunos estavam pouco cooperantes. A 

minha prestação foi atabalhoada, não estive tão esclarecido como deveria, na 

formação das equipas para os jogos demorei demasiado tempo a escolher os 

alunos, a organização e transição entre os exercícios foi demasiado confusa e 

demorada, originando um clima anárquico no decorrer da aula. Para contribuir 

ainda mais para este clima esteve o comportamento dos alunos, que estiveram 

permanentemente distraídos e faladores, estavam puco participativos. Neste 

aspeto a minha intervenção deveria ter sido mais firme com este tipo de 

comportamentos. 

Nesta aula, verifiquei que tenho ainda muitas dificuldades em assumir o 

protagonismo da aula, em intervir mais e de forma mais veemente, para fazer 

face aos maus comportamento dos alunos, e arranjar estratégias preventivas 

para que estes não se verifiquem tão frequentemente. (Reflexões 59 e 60). 

 Esta aula fez soar o alarme, teria que recorrer a estratégias que não 

permitissem que um grupo de alunos condicionasse toda a aula, 

comprometendo o meu desempenho e o aproveitamento dos restantes colegas 

e para isso tive que desenvolver, para mim, competências sociais e 

emocionais, com o objetivo de controlar a turma. 

 Passei então a mostrar uma postura mais autoritária, apostei na 

liderança, queria que percebessem que o responsável pelo decorrer da aula 

era eu e que tudo o que acontecesse seria orientado por mim. O que mudei foi 

a forma como exercia o poder sobre os alunos. A minha atuação passou mais 

por integrar-me, relacionar-me e perceber os alunos, estabelecer uma ligação 
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mais efetiva com eles. Estas alterações foram fundamentais para que 

conseguisse criar um clima positivo e propício à aprendizagem na maioria das 

minha aulas e devo ainda salientar que para esta mudança também muito 

concorreu a reflexão conjunta com a Orientadora e com o professor 

Cooperante, que com os seus comentários, sempre oportunos, contribuíram 

para a alteração no caminho que segui. 

A implementação de rotinas foi uma das estratégias que usei para as 

minhas aulas. No que concerne às rotinas pré aula, elas consistiram na 

implementação de um local onde os alunos pudessem esperar pelo início da 

aula, de acordo com sugestão de Rink, (1993). Fiz questão de vincar, de forma 

clara, a importância do cumprimento desta rotina, apenas tive que reforçar a 

exigência deste comportamento, uma vez que os alunos já apresentavam 

deficiências no cumprimento de rotinas, permaneciam sentados nos bancos 

existentes no pavilhão enquanto aguardavam o início da aula que se começava 

com a habitual reunião de introdução. Na reunião de introdução à aula, numa 

fase inicial, optava por realizar a marcação de presenças, porém com o 

decorrer do tempo e o aumento do conhecimento dos alunos, cheguei a 

conclusão de que estava a despender de um tempo de aula precioso com essa 

tarefa. Passei então a realizar a marcação de presenças no decorrer da 

ativação geral. 

As rotinas implementadas aconteciam em vários momentos na aula com 

o objetivo de prevenir perdas de tempo e fazendo com que a aula fluísse 

continuamente. Uma das principais rotinas implementadas na aula incidiu sobre 

a parte inicial, na ativação geral, um dos pontos fracos da turma era a falta de 

autonomia, passaram a pegar no material utilizado e a arrumá-lo de uma forma 

ordenada, por outro lado o cumprimento de silêncio e a inexistência de 

movimentações nos momentos de instrução, recorrendo aqui à posição de 

sentados, foram melhorando ao longo do ano conseguindo-se desta forma 

tornar as aulas uma aprendizagem sem quebras de ritmo, o que não acontecia 

no início do EP. 

Outra das estratégias que segui foi, a da preocupação constante em 

reforçar os comportamentos positivos e reprimir os menos positivos. Penso ter 
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assim contribuído para o desenvolvimento de valores fundamentais para a 

convivência na sociedade e vitais para a manutenção do bom clima da aula. 

Segundo refere Hargreaves (1994), tem-se reconhecido que o professor é a 

chave derradeira para a mudança na educação e para as melhorias na escola. 

Aquilo que os professores pensam, aquilo em que creem e o que fazem ao 

nível da sala de aula é o que em última análise define o tipo de aprendizagem 

que é oferecida aos jovens. 

Uma vez conseguido o controlo eficaz da turma chegou o momento de 

me centrar na instrução das tarefas da aula, a informação que transmitia aos 

alunos tinha que ser previamente tratada, de forma a gerir o tempo e a 

potencializar todos os momentos. As informações que precedem a realização 

de uma atividade são cruciais para o desenvolvimento do aluno. Nesta lógica, 

procurei proporcionar instrução clara e concisa que permitisse aos alunos uma 

compreensão clara das tarefas e dos seus objetivos, utilizando para isso uma 

linguagem simples, apelativa e apropriada à idade e aos conhecimentos dos 

alunos, sem nunca descurar o vocabulário específico da matéria, pois, 

conhecer os conteúdos e dominar a sua terminologia eram aspetos que eu 

queria transferir para eles. 

Procurei sempre uma instrução rápida e simples, para motivar o começo 

da tarefa e, depois, com o decorrer da aula, introduzia outros aspetos 

relevantes que permitiam que a tarefa atingisse o objetivo que era perseguido e 

com o decorrer do ano letivo fui optando por efetuar as instruções de uma 

forma mais dinâmica e concisa, ou seja, quando as seções eram organizadas 

em grupos e em diferentes locais e era chegado o momento de iniciar uma 

nova atividade, ia de grupo em grupo mudar o exercício, mantendo os 

restantes em tempo de empenhamento motor. Na minha opinião, instruir um 

menor grupo de alunos e no local da realização do exercício, torna a 

transmissão de informações mais fácil e, portanto, mais rápida. 

Como sugere Rink, (1993), os professores eficazes criam um bom 

ambiente para a aprendizagem, e que a compreensão desse ambiente exige a 

coordenação entre três sistemas operantes na ecologia da aula: o sistema de 

instrução, o sistema de gestão e o sistema de socialização dos alunos. 
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A mesma autora confirma ainda que, a gestão de aspetos 

organizacionais é crucial na criação de ambientes positivos de aprendizagem, e 

envolve a boa gestão das regras, das rotinas, das expetativas, das 

consequências, bem como a monotorização e a avaliação. 

Assegurar um bom funcionamento do sistema de gestão é cuidar 

eficazmente dos problema da disciplina e da ordem, garantir a cooperação dos 

alunos e manter o fluxo de atividades, ao longo do tempo. 

Desenvolver uma boa comunicação com os alunos, pode ser o melhor 

meio para a instrução se realizar com sucesso, devendo o professor ser capaz 

de selecionar a informação mais pertinente, organizar essa informação e saber 

transmiti-la ao estudante (Solmon, 2003). Utilizar uma linguagem apropriada, 

colocar questões, fornecer feedbacks, recorrer a demonstrações e usar 

palavras-chave, a par de uma colocação de voz apropriada, que no meu caso é 

uma limitação que tenho que debelar, são formas de nos mantermos 

constantemente em contato próximo com os alunos e assim poder intervir a 

qualquer momento. 

Durante o EP as diferentes modalidades foram desenvolvidas utilizando 

diferentes metodologias. A título de exemplo, no basquetebol, pela sua 

natureza e gestos técnicos característicos, para se conseguir uma abordagem 

do topo para a base é necessário que os alunos dominem as técnicas de base 

para que as ações de jogo sejam conseguidas e a partir daí promover o 

desenvolvimento da modalidade, com a avaliação inicial, percebi que os alunos 

apresentavam grandes lacunas nestas ações fundamentais, por isso optei por 

uma abordagem da base para o topo, tendo sempre a atenção em não utilizar 

demasiadas situações analíticas. Em todas as aulas a passagem pela situação 

de jogo era realizada com o objetivo de os alunos aplicarem nele o 

desenvolvimento nos exercícios anteriores. Esta metodologia forneceu-me 

resultados bastante bons, tendo conseguido promover bons desenvolvimento 

das aprendizagens dos alunos na modalidade. À medida que as aulas iam 

decorrendo comecei a sentir que os exercícios estavam a ser um pouco 

monótonos. Os alunos estavam mais empenhados quando as situações de 

aprendizagem eram apresentadas em forma de jogo reduzido. Assim, dei 
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primazia a essas formas de jogo. Apesar de ser importante refletir sobre a 

metodologia utilizada nas aulas, penso que o aspeto mais relevante é os 

alunos conseguirem adquirir e evoluir nas suas aprendizagens da modalidade 

de basquetebol, saindo no final da UT mais enriquecidos. 

A forma de jogo que tinha planeado inicialmente era de 3X3, mas optei 

por realizar jogo de 4X4, mantendo todos os alunos em atividade (…) no grupo 

dos rapazes consegui introduzir mais conteúdos do que inicialmente tinha 

previsto, isto devido ao feedback positivo e aquisição dos conteúdos que eles 

demonstraram. (Reflexões 53 e 54).  

4.1.3.1 – Aplicação do Modelo de Educação Desportiva 

Na procura de “implementação de prática propiciadora de experiências 

desportivas autênticas”, em 1982, Siedentop propôs a criação do Modelo de 

Educação Desportiva (MED) (Mesquita, 2009). O seu propósito, além do 

aspeto didático, consistia em proporcionar momentos de experiência desportiva 

autêntica aos alunos, durante os quais pudessem adquirir conhecimentos e 

valores próprios da modalidade em questão. 

Aceitando o desafio lançado pelo professor cooperante para a 

implementação deste modelo e aproveitando a experiência que tive nas 

didáticas específicas no ano passado decidi experimentar outras formas de 

transmitir, apresentar e ensinar a matéria aos alunos. Afigurava-se como uma 

possibilidade de adquirir novos meios para pôr em prática um ensino eficaz, 

que conduzisse os alunos a um patamar de competências elevado. Esperava 

que realmente contribuísse para a minha formação. Quanto mais experiência 

tiver, maior será o leque de conhecimentos que irei adquirir ao longo da minha 

vida.  

O modelo é um exemplo de renovação e de preservação do potencial 

educativo dos jogos (Siedentop, 1987). Trazê-lo para as escolas permite aos 

professores proporcionarem aos alunos um lugar onde podem experimentar e 

desenvolver as características essenciais do desporto, lugar esse que se rege 

pela competência, literacia e pelo entusiasmo pelo desporto. 
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A competência define-se pela capacidade de o aluno dominar as 

habilidades de forma a conseguir competir de modo positivo com um 

comportamento adequado ao nível de prática em que se encontra. Competente 

é, portanto, aquele que manifesta domínio sobre as suas ações cognitivas e 

motoras. A literacia desportiva carateriza-se pelo aluno adquirir cultura 

desportiva o que significa que conhece e valoriza as tradições e os rituais 

associados ao desporto (Mesquita, 2009). O aluno entusiasta é aquele que 

promove a qualidade e a autenticidade da prática desportiva, tem um 

comportamento apropriado e protege a cultura desportiva (Kirk, 2006). 

O foco desta metodologia está direcionado para a criação de uma 

verdadeira época desportiva, onde constam equipas, capitães, treinadores, 

árbitros, cronometristas, jornalistas, estatísticos, entre outros (Graça, 2008). 

Através dos diferentes papéis a desempenhar, os alunos assumem distintas 

responsabilidades e esforçam-se para dar um contributo satisfatório à sua 

equipa.  

Depois de selecionada a modalidade a lecionar, no caso concreto foi a 

modalidade de Voleibol, efetuei o desenho da época desportiva segundo as 

características próprias do desporto em si, criei as equipas, de forma 

heterogénea para possibilitar uma aprendizagem cooperativa mas, em 

simultâneo, tentei garantir equipas equilibradas, para conseguir um bom nível 

competitivo. Depois de construir as equipas foi importante determinar as 

funções de cada um dos alunos no papel a desempenhar. O objetivo era que 

os alunos soubessem agir em conformidade com o que era definido para cada 

função. 

A competição ocorreu ao longo de toda a época desportiva, com 

diversas jornadas, em cada sessão havia vários jogos e, quando possível, 

vários em simultâneo. O sistema de pontuação e de classificação era dividido 

por vários critérios, além dos resultados desportivos eram também atribuídas 

classificações ao fairplay, e ao empenho na realização das restantes tarefas, 

esta estrutura terminava com a realização do evento culminante. 

A aplicação deste modelo na turma 9ºA não teve os efeitos desejados. 

Como já foi referido, esta turma revelou um défice de autonomia e de empenho 
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na vida escolar, o que dificultou bastante a implementação deste modelo em 

toda a sua plenitude. O clima de festividade nunca foi alcançado, os alunos não 

se preparavam previamente para a aula, nenhuma das equipas se vestia com 

as cores que eles próprios tinham escolhido para identificarem as equipas. 

Faltou o espírito de grupo dentro das próprias equipas e houve falta de 

cooperação que se aliou ao individualismo de certos alunos que, na ânsia de 

ganhar a todo o custo, privilegiaram os resultados em detrimento da técnica. 

Apesar de as equipas serem formadas de forma equilibrada senti que durante 

as competições os menos dotados e as raparigas foram facilmente preteridos. 

Por todas estas razões, tive que intervir constantemente no que deveria ser 

uma realização autónoma dos alunos, quando me cabia apenas o papel de 

potenciador de oportunidades de aprendizagem. 

Assim, e reconhecendo todas as potencialidades e virtudes deste 

modelo de educação desportiva, verifiquei que nesta turma não resultou como 

eu esperava. O fato de, pela primeira vez os alunos contatarem com este 

modelo e a resistência que demonstraram à introdução de novas formas de 

aprendizagem. As características da maioria dos alunos, como por exemplo o 

desinteresse manifestado pela disciplina desde o início do ano. A falta de 

pontualidade e assiduidade. Aleados a estes fatores a falta de autonomia foi o 

principal fator que no meu entendimento não permitiu que este modelo alcança-

se o sucesso que obtive em experiencias anteriores. Assim, decidi não 

implementar o MED noutras modalidades. 

4.1.4 – Avaliação e sua importância 

Avaliar é, essencialmente, verificar se os resultados foram alcançados 

ou seja, verificar até que ponto as metas previstas foram atingidas. Como tarefa 

integrante do processo de ensino – aprendizagem, o professor tem de avaliar a 

prestação dos alunos em distintos momentos, com o objetivo de classificar o 

seu desempenho e retirar ilações sobre a forma como estruturou e organizou o 

processo.  

Antes de proceder a qualquer avaliação é necessário estabelecer 

critérios que nos auxiliam a pontuar o desempenho. Os critérios de êxito que 
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propomos como objetivos podem ser aplicados também para regular a 

avaliação, isto é, os critérios pelos quais o rendimento é guiado podem e 

devem ser os mesmos que dirigem o teste. Ao definirmos critérios, estamos, 

em simultâneo, a reforçar o ensino, pois conseguimos traçar uma meta 

específica para o aluno se focar e procurar a sua conquista. Não menos 

importante é também o auxílio que os critérios estabelecidos trazem para o 

discurso e intervenção do professor, pois podem ser usados na própria 

instrução da tarefa ou aplicados no feedback (Siedentop, 1991). Estes aspetos 

tratados com antecedência eram sempre partilhados com os estudantes, tendo 

em vista uma maior responsabilização destes no momento da avaliação. 

A avaliação desenvolvida durante o ano letivo incidiu sobre três domínios 

denominados de, “Saber – Fazer” (motor), “Saber” (cognitivo) e ”Saber – Estar” 

(social), garantindo desta forma um processo avaliativo eclético. De acordo 

com as normas de avaliação do grupo de EF da escola EB2.3 de Gondomar as 

classificações que eram atribuídas a cada aluno no final de cada período 

deveriam ter por base uma distribuição percentual pelos três domínios, sendo 

60% para o saber-fazer, 20% para o saber e 20% para o saber-estar.  

Para cada momento, uma avaliação. Estes momentos podem ser 

divididos em três tipos: a avaliação inicial, a avaliação formativa e a avaliação 

sumativa. Com características e finalidades diferentes. Nas avaliações iniciais e 

tratando-se estas do primeiro momento em que contactei com o processo, 

foram momentos de alguma ansiedade, porém com a elaboração de grelhas 

sistematizadas e critérios bem definidos, consegui um fácil e rápido registo dos 

vários parâmetros. 

A avaliação dos alunos obedeceu a uma tabela de observação 

previamente elaborada, no sentido de estabelecer o nível de desempenho… a 

condução da aula e o registo das avaliações, aliado o fato de não conhecer 

todos os alunos, foi uma dificuldade que senti… (Reflexões 4 e 5). 

A avaliação formativa foi realizada ao longo do ano inteiro, de uma forma 

informal, isto é, não existia um momento pré-estabelecido, no entanto através 

do questionamento e de uma observação mais atenta em determinados 
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momentos das sessões, foi possível recolher continuamente informações sobre 

os alunos.  

A avaliação sumativa foi realizada no fim de cada Unidade Temática, 

com o fim de determinar o nível de sucesso que o aluno atingiu no fim do ciclo 

de aprendizagem de uma matéria específica. Foi organizada formalmente e 

serviu no fundo para realizar um controlo e certificar a evolução dos alunos. 

Realizei também avaliação sumativa através da exposição dos conhecimentos 

teóricos alcançados, com a realização de três testes escritos (um por período), 

que se mostraram cruciais para avaliar o conhecimento dos estudantes sobre 

os conceitos cognitivos da matéria. 

Este momento de avaliação foi para mim fundamental porque, no 

conceito do ato de avaliar está implícita a capacidade do professor em mediar e 

regular a aprendizagem pretendida nos quatro domínios transdisciplinares. Não 

chega testar os desempenhos práticos dos alunos se os outros domínios têm 

objetivos traçados no planeamento, a avaliação tem também de os abranger 

com o intuito de saber se foram alcançados. 

Esta aula teve como objetivo a avaliação final na modalidade de 

atletismo. A organização da aula foi pensada para que cada aluno tivesse três 

tentativas de realizar o exercício em que seria avaliado, desta forma poderia 

observar mais do que uma vez cada aluno para convenientemente avaliar as 

suas capacidades. Devido a minha falta de experiencia nestas situações 

entendi que precisava de observar mais do que uma vez o mesmo exercício, 

no entanto verifiquei que com o decorrer da aula e com a avaliação contínua 

durante a unidade temática tinha já uma ideia muito concreta das reais 

capacidades dos alunos. (Reflexões 30 e 31) 

Uma das maiores dificuldades sentidas na avaliação relacionou-se com 

a atribuição de níveis, a curta escala de classificação (de 1 a 5 valores) 

mostrou-se um estorvo, o meu receio prendia-se com a injustiça de ter de 

agrupar alunos num mesmo nível de classificação, sabendo que existiam 

diferenças avaliativas que a escala não podia traduzir, mas, não existindo outra 

solução, tive mesmo que ultrapassar esse receio e classificar os alunos com a 

escala em vigor. 
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Como consequência da avaliação dos alunos consegui também avaliar a 

eficácia da minha intervenção. É através da avaliação contínua que o professor 

realiza um controlo diário do seu trabalho, aferindo a eficácia das suas 

estratégias e reajustando a sua atuação em função desses resultados, assim 

como o cumprimento dos objetivos. A avaliação final permite ao professor 

verificar se os seus objetivos foram ou não alcançados com sucesso, 

determinando a eficácia de todo o processo de ensino aprendizagem. 

Neste sentido a avaliação, tal como refere Lemos (1993), teve um papel 

determinante no meu crescimento enquanto professor, ajudando-me a olhar o 

que foi feito, compreender os erros e acertos e, com isto, seguir em frente num 

caminho melhor. 

4.2 – Área 2 e 3 - Participação na escola e relações com a 

comunidade  

A participação na escola e a relação com a comunidade são duas áreas 

de elevada importância para o trabalho de um professor de EF, pois este 

necessita de se encontrar totalmente integrado nos dois contextos para que a 

sua prática seja dotada do sucesso almejado. 

Dentro desta área de desempenho participei em algumas atividades 

contempladas no plano anual de atividades, participei nos concelhos de turma 

durante o ano letivo, ainda acompanhei o trabalho do Diretor de Turma (DT) no 

desenvolvimento das suas funções e disponibilizei-me para qualquer tarefa que 

ele me incumbisse. 

 

4.2.1 – Participação e organização do evento “Mini olimpíadas” 

Tive o privilégio de participar em quase todas as atividades que se 

realizaram dento da escola. No entanto, a minha prestação foi mais pertinente 

na organização e realização de um torneio denominado Mini olimpíadas.  

O evento foi idealizado, organizado e dinamizado pelo núcleo de estágio, 

com a colaboração do grupo de Educação Física de escola. Esta colaboração 
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foi muito importante, porque me permitiu um contato mais próximo com os 

restantes professores e pela troca de experiências e informações que me foram 

muito úteis na organização e realização deste evento.  

Depois de idealizados e definidos os moldes de funcionamento do 

torneio, foi tempo de o operacionalizar e concretizar, para que este decorresse 

da melhor forma possível foi necessário realizar algumas tarefas que este tipo 

de organização requer: a sua divulgação, as inscrições dos participantes, o 

quadro competitivo do torneio, os prémios para os vencedores, etc.  

As Mini olimpíadas foram destinadas aos alunos dos 8º e 9º anos, com 

equipas mistas, nas modalidades de Basquetebol, Voleibol e Badminton. Cada 

turma tinha que formar uma equipa mista para cada modalidade. Cada uma 

das 11 turmas, que participaram selecionou 8 alunos. Estiveram envolvidos 88 

alunos na atividade, tendo demonstrado entusiasmo na participação. As turmas 

foram apoiadas com cartazes alusivos ao evento e estabeleceu-se entre todos 

um clima muito festivo. 

Quanto ao evento, o resultado foi positivo, esteve bem organizado, não 

se verificaram incidentes que comprometessem a organização, apesar de 

alguns contratempos de última hora (de caráter técnico) que rapidamente foram 

ultrapassados, com a colaboração dos restantes professores de grupo. 

Da minha participação neste evento resultou uma boa experiência. O 

assumir a responsabilidade de organizar um evento destes onde estavam 

envolvidos tantos alunos, permitiu-me adquirir ferramentas que me irão ser 

úteis em atividades semelhantes. O contato com os alunos da escola também 

foi muito positivo, permitiu-me sentir mais confortável na relação professor 

aluno. Por outro lado, a dedicação, o empenho e motivação dos alunos durante 

os jogos foi muito compensadora, falar com os alunos após as vitórias ou 

derrotas, aproveitar estes momentos para alertar a importância do fairplay e da 

prática da atividade física foi para mim muito gratificante. 

Por tudo o que foi dito, gostaria de agradecer aos meus colegas, do 

núcleo de estágio, pela ajuda e pelo bom trabalho realizado, aos professores 
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do grupo de Educação Física pela disponibilidade demonstrada, para que no 

final a realização deste evento fosse, por todos, considerado um sucesso. 

4.2.2 – A direção de Turma e o papel do Diretor de Turma 

Ao Diretor de Turma, compete, não só a função de coordenação do 

processo de aprendizagem dos alunos, mas também a obrigação de funcionar 

como intermediário nas relações entre alunos, pais e professores.  

Tal como não se pode apenas ser DT, não se pode apenas ser Professor 

de turma, ignorando o sentido de uma ação educativa exercida coletivamente 

por um conjunto de professores em torno de um conjunto de alunos 

desprezando o potencial educativo de processo de coordenação, de 

planeamento e de ação geridos coletivamente (Castro, 1995).  

O DT desempenha assim um papel essencial no ensino, surgindo como 

um mediador entre a escola e a comunidade escolar, possibilitando aos 

professores obter um conhecimento mais aprofundado do ambiente familiar dos 

alunos. Nesta função de intermediário torna-se fundamental para o DT ter a 

colaboração e participação dos Encarregados de Educação (EE), o 

agendamento de uma hora semanal para atendimento e esclarecimento de 

dúvidas é uma ferramenta importante para prosseguir esse fim. 

Outra das tarefas do DT é o trabalho burocrático, que pude acompanhar 

de perto, através de um dossier que foi fornecido pelo Professor Cooperante, e 

pela visualização da plataforma eletrónica disponibilizada pelo Ministério da 

Educação, no âmbito destas tarefas cabe ao DT proceder à elaboração e 

atualização do dossier da turma, à elaboração do plano curricular de turma e à 

compilação de toda a informação individual dos alunos. Estes tipos de funções 

na minha opinião revelam-se menos interessantes, devido ao seu carater 

demasiado burocrático.  

Sem tirar importância aos aspetos mais burocráticos do DT, considero 

que as tarefas do plano relacional são aquelas que se afiguram como mais 

complexas e difíceis. Deste modo, foi minha preocupação perceber o papel do 

DT, nomeadamente ao nível da gestão das relações humanas, (relações entre 
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pares; entre alunos escola – família). Apesar de difícil, foi este ponto o que 

achei mais interessante. 

Esta função permite ao DT desenvolver um trabalho fundamental para 

que se crie um ambiente de rigor e proximidade, quer ao nível da turma, quer 

em relação aos encarregados de educação. De fato só estando sempre atento 

as ocorrências relativas à turma, fazendo-se sentir presente é que o DT 

consegue sensibilizar os encarregados de educação para a importância do seu 

papel na vida dos educandos. 

Fica para mim bem claro que a escola surge como um local de partilha 

de conhecimentos, onde professores, DT e EE, juntos, contribuem para o 

sucesso educativo dos alunos. 

Em suma, ser DT é mais do que assinar um conjunto de justificações de 

faltas ou entregar as notas. Acima de tudo é ensinar a ser e a estar, ou seja, os 

caminhos da liberdade, respeito e autonomia. É também abrir portas, o DT tem 

nas suas mãos ferramentas que o tornam mais próximo daqueles a quem tem 

que transmitir a mensagem.  

Todos estes momentos fizeram-me crescer enquanto professor, nas 

suas vastas e diversas vertentes. Ser parte constituinte de todos os momentos 

referidos foi muito positivo, permitiu-me compreender melhor muitos dos 

aspetos que estão para além da lecionação, fornecendo-me uma formação 

mais eclética e emancipadora, preparando-me mais eficazmente para um futuro 

de sucesso. 
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4.3 – Área 4 – Desenvolvimento profissional 

Esta área engloba as atividades e vivências importantes na construção 

da competência profissional, numa perspetiva do seu desenvolvimento ao 

longo da vida profissional, promovendo o sentido de pertença e identidade 

profissionais, a colaboração e a abertura à inovação (Matos, 2012). 

Durante o EP é proporcionada ao estudante estagiário a possibilidade de 

entender que não é mais um recetáculo de conhecimentos, mas sim, que é 

chegado o momento de assumir um papel ativo, de colocar em jogo todas as 

suas capacidades e potencialidades, para que ele próprio passe, a partir daí, a 

promover o seu desenvolvimento profissional. 

Neste processo de estágio, a investigação, reflexão e ação sempre 

estiveram na base da minha prática, com o intuito de responder 

simultaneamente à minha necessidade de aprender e ensinar. 

Chegado a este momento, sinto que a necessidade inicial que tinha em 

compreender o papel da reflexão, do professor reflexivo, e do contributo do 

estágio na sua edificação, foi determinante. O desenvolvimento profissional que 

o estágio promove surge a partir da reflexão, pelo que se torna um ato central 

na vida do professor, aliada à investigação, como sendo base da sua atuação 

diária, numa atividade profissional complexa nos saberes e na incerteza das 

situações. 

4.3.1 – Pertinência do tema Motivação 

Neste ponto do meu RE é pretendido trabalhar um problema, uma 

dificuldade ou um tema decorrente da minha última etapa de formação 

académica, ou seja resultante da prática profissional deste estágio.  

Escolhi para tema de estudo deste meu EP a motivação nas aulas de 

EF. O tema surgiu no seguimento de algumas reflexões das minhas aulas em 

que me deparei com a falta de motivaçao de alguns dos alunos. Este tema é 

bastante pertinente nas aulas de EF pois influencia de forma muito significativa 
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a participação do aluno na aula, assim como a sua capacidade de execução de 

tarefas. Desta forma surgiu o tema motivação, um tema atual e pertinente. 

A palavra motivação vem do Latim movere, que significa “mover”. A 

motivaçao é então, aquilo que é suscetível de mover o indivíduo, de o levar a 

agir para atingir algo (ou objetivo), e de lhe produzir um comportamento 

orientado. E pelo contrário a desmotivação ou a falta de motivaçao leva à 

diminuição das capacidades quer físicas quer psicológicas. 

A EF no caso das crianças e jovens, está inserida num período crítico 

educacional, dado que pode promover o seu futuro envolvimento desportivo e 

decisões acerca de participações futuras em atividades físicas. Assim sendo, é 

normal que os programas de EF visem efeitos positivos nas crianças, o que 

acontece apenas quando estão motivadas. As experiencias positivas podem ter 

repercussões no futuro da vida dessas crianças influenciando-as a adquirir 

hábitos de vida saudáveis em adultos. 

A falta de motivação dos alunos constitui um grande problema para os 

professores, mas especialmente para os próprios alunos desmotivados. Este 

problema afeta diretamente professores e alunos em função das áreas de 

estudo, dos níveis de sistema educacional e das características socioculturais 

de quem aprende, entre outras. Por vezes os alunos chegam já às aulas 

desmotivados, outros ficam desmotivados durante as aulas e podendo ser 

várias as causas. No presente documento proponho-me efetuar uma revisão da 

literatura para tentar perceber quais as causas da desmotivação. 

Este foi um dos objetivos ao qual me propus a ultrapassar enquanto 

professor. Como forma de aperfeiçoamento dos meus conhecimentos e a 

realidade dos alunos para a não motivação. 

4.3.2 – Revisão da Literatura 

4.3.2.1 – Concetualização da Motivação 

O conceito da motivação é considerado complexo e confuso e tem sido 

definido de forma muito diversa na literatura especializada.  
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Alguns autores consideram que o comportamento humano é influenciado 

e orientado por um conjunto de mecanismos internos e estímulos externos 

(Cratty, 1983; Gill, 1986; Gould et al., 1985). Silva e Weinberg (1984) são da 

mesma opinião, acrescentando que a motivação é melhor compreendida 

quando é considerada a interação contínua entre o indivíduo e a situação 

específica em que está envolvido. Neste sentido, Fonseca (1993) faz a 

distinção entre motivo e motivação, referindo que, enquanto o motivo 

corresponde a uma característica relativamente estável do indivíduo, que o leva 

a orientar-se para uma atividade, a motivação refere-se a um estado do 

organismo que é responsável por um comportamento influenciado pela 

interação de fatores internos (personalidade) e externos (situação).  

Muitos são os autores que, quando abordam a motivação fazem a 

distinção entre duas dimensões, designando-as de direção e intensidade do 

comportamento de um indivíduo (e.g. Alves, Brito & Serpa, 1996; Gill, 1986), 

em que a direção do comportamento indica se um indivíduo se aproxima ou 

evita uma situação particular, e a intensidade do comportamento está 

relacionada com o grau de esforço despendido para realizar uma ação 

É sublinhado por Alves et al. (1996) que, a direção está relacionada com 

a escolha da atividade. Pela qual o indivíduo pretende atingir um determinado 

objetivo. A intensidade é referida como a quantidade de energia que é 

mobilizada na prática da atividade com vista a esse objetivo.  

Como foi dito anteriormente, a motivação parece estar relacionada 

significativamente com o comportamento, podendo em contextos de atividade 

física e desportiva condicionar a sua eficácia.  

Não existe um consenso na literatura para definir a motivação, sendo 

assim útil conceptualizá-la em várias perspetivas. As teorias contemporâneas 

afirmam, de forma clara e consensual, que os processos psicológicos que 

envolvem a motivação devem ser compreendidos. 

Roberts (2001) considera como primeiro processo os pensamentos e as 

qualidades individuais. Numa situação de realização, o envolvimento pode, de 

alguma maneira, interferir na motivação mas é a perceção e a avaliação por 
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parte do indivíduo da sua importância que contará. Isto é, o envolvimento 

possui qualidades motivacionais se o participante assim o considerar. 

O segundo processo motivacional é a orientação para o futuro. O 

indivíduo antecipa e prevê acontecimentos próximos, nos quais realiza 

comportamentos com grande significado para ele. Verifica-se que aspetos 

relacionados com o tempo, o talento e o esforço do indivíduo são importantes 

para que ele invista numa atividade de forma a alcançar objetivos ou a produzir 

os resultados desejados.  

Por último, os processos motivacionais são avaliativos. A pessoa pode 

realizar uma avaliação autorreferenciada, ou avaliar, tendo como critério de 

referência, os outros. Esta avaliação vai influenciar o empenhamento, podendo 

afetar o resultado ou o objetivo desejado.  

Assim, para perceber o comportamento de realização é preciso ter em 

conta a função e o significado do comportamento. Reconhece-se que o 

processo que determina o empenhamento (o fator motivacional) está no interior 

da pessoa, é orientado para o futuro, e é avaliativo. 

Ainda segundo o mesmo autor, a motivação refere-se a fatores da 

personalidade, cognições e/ou variáveis sociais que interferem no 

comportamento e o direcionam, numa situação de realização. O indivíduo 

envolve-se numa tarefa e despende uma quantidade de energia/esforço que o 

impulsiona para a concretização do objetivo (por exemplo, entrar em 

competição com outros, ou tentar alcançar algum nível de excelência). 

Depois avalia a sua ação e considera-se responsável pelos resultados 

obtidos. Tais circunstâncias são assumidas para facilitar várias disposições 

motivacionais e/ou avaliações cognitivas que influenciam o comportamento 

humano em situações de realização. Especificamente, considera-se que o 

comportamento de realização é determinado pelos aspetos relacionados com 

aproximar e/ou evitar disposições, incentivar valores de sucesso e fracasso 

e/ou efetuar avaliações cognitivas de sucesso e fracasso.  

Para Maehr e Braskamp (1986, citado por Biddle, 1997), a discussão 

acerca da motivação surge da observação de cinco dimensões do 

comportamento: são eles, o nível de direção, a persistência, continuar 
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motivado, a intensidade e a performance. Estas cinco áreas significam que a 

motivação pode ser um complexo fenómeno para se estudar e se entender, 

podendo ser manifestado em diferentes caminhos.  

Em contextos de atividade física e desportiva, é habitual que o indivíduo 

evidencie comportamentos de esforço, concentração e persistência, com o 

objetivo de conseguir atingir um melhor desempenho (Roberts, 2001). 

A necessidade de se compreender o comportamento motivado é um dos 

pontos centrais defendidos pelos psicólogos desportivos e educadores, por 

razões que se relacionam com o desenvolvimento das teorias motivacionais e 

também por razões que estão relacionadas com a aplicação bem-sucedida 

dessas teorias em contextos de realização. 

4.3.2.2 Teorias da Motivação 

Quando se estuda a motivação e os seus efeitos no comportamento de 

realização, baseia-se a investigação em três aspetos diferentes: a energização, 

a direção e a regulação. A verdadeira teoria da motivação somente se 

manifesta quando visa os três aspetos do comportamento de realização 

(Roberts, 2001). Assim, alguns caminhos da investigação que descrevem a 

direção e a regulação do comportamento sem especificarem porque é que este 

foi estimulado, não são verdadeiras teorias motivacionais, mesmo que se 

revele o comportamento de realização.  

As teorias motivacionais poderão agrupar-se em duas grandes 

correntes:  

1. As teorias mais mecanicistas, segundo as quais o indivíduo é um ser 

reativo que realiza as suas ações como consequência de "drives psicológicos " 

(necessidades/impulsos). 

2. As teorias mais cognitivistas, que consideram que as pessoas são 

seres ativos que estruturam o seu comportamento com base em interpretações 

subjetivas do contexto em que se encontram. 

Ao analisarmos a literatura especializada verificamos que o estudo da 

motivação evoluiu em termos de interesse. Na primeira metade do século XX, 

as teorias psicanalíticas do drive dominavam a área, e termos como equilíbrio e 
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hedonismo eram utilizados (Roberts, 1992); mais tarde, verificou-se um 

aumento dos centros de interesse na compreensão das cognições dos 

indivíduos (Weiner, 1990), o que cada um pensa, e/ou, o que cada um conhece 

(Carron, 1984). Essa pesquisa surge pois considera-se que aquilo que 

pensamos, que resulta da forma como percecionamos os acontecimentos, 

pode condicionar diretamente a nossa motivação e, consequentemente, o 

nosso comportamento. 

Pensava-se que nas teorias mais tradicionais, havia uma relação direta 

entre os comportamentos observados e as necessidades psicológicas. 

Atualmente, sabe-se que estas relações são mais complexas, pois são 

mediadas por complexos processos cognitivos (Roberts, 1992). Os 

comportamentos dependem das necessidades de cada um, assim como da 

forma como são tratadas essas informações, da maneira como o sujeito 

percebe, conhece e analisa as situações. Neste sentido, considera-se que 

existe uma regulação cognitiva da motivação e do comportamento (Fonseca, 

1999). 

Vários autores, realizam os seus estudos na motivação baseados em 

conceções mais sofisticadas que assumem o indivíduo como um participante 

ativo que toma decisões e que planeia os seus comportamentos de realização 

(e.g. Bandura, 1986; Dweck & Leggett, 1988; Nicholls, 1989). Roberts, 

Treasure e Kavassanu (1997), afirmam que os argumentos das teorias 

contemporâneas são baseados na relativa influência das causas situacionais e 

pessoais e na sua influência nas decisões tomadas e no planeamento do 

comportamento de realização. A questão central na abordagem cognitiva é 

estudar como o conhecimento é adquirido, representado e usado pelo 

indivíduo. 

No contexto da atividade física, os investigadores têm vindo a adotar 

uma abordagem sociocognitiva relativamente ao estudo da motivação. Esta 

abordagem retrata um processo dinâmico que incorpora determinantes 

cognitivos e afetivos, a sua consequência na direção e persistência do 

comportamento de realização, bem como, ainda, a influência desses 

determinantes na qualidade do envolvimento, no esforço de realização e na 

obrigação da aprendizagem (Ames, 1992). 
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A motivação considera-se um processo sociocognitivo em que o 

indivíduo, depois de avaliar a sua competência num determinado contexto de 

realização e de avaliar o significado desse contexto, se sente motivado ou 

desmotivado (Roberts, 2001). 

Bandura (1986) refere que na perspetiva cognitiva social, as pessoas 

avaliam, de um modo recíproco, o seu comportamento, cognições e 

envolvimento, e dessa informação antecipam consequências futuras. Outra 

característica visível da teoria sociocognitiva é o papel fundamental relacionado 

com a função de autorregulação. As pessoas não se comportam para 

satisfazer as preferências dos outros, pois muito do seu comportamento é 

motivado e regulado por padrões internos e reações autoavaliativas às suas 

próprias ações. Deste modo, as pessoas avaliam os seus comportamentos, 

muitas vezes em contraste com alguma expectativa ou desejo, e modificam-

nos convenientemente.  

As correntes sociocognitivas para a motivação propõem que variações 

no comportamento, nos afetos, e nas cognições, em situações de realização, 

dependem das diferenças individuais e das variáveis situacionais.  

A teoria cognitiva social explica um processo dinâmico, que reúne um 

conjunto de variáveis cognitivas e afetivas e um conjunto de valores, todos eles 

relacionados, que são assumidos para mediar a escolha e o talento com vista a 

se alcançar um determinado objetivo. Roberts (2001, p.7) afirma que a 

perspetiva sociocognitiva está de acordo com a realização e pode ser definida 

como "a consecução de objetivos avaliados pessoalmente e/ou socialmente no 

contexto de atividade física". 

Em contextos de atividade física e desportiva, destaca-se a noção de 

motivação para a realização, a qual, pode ser referida como a necessidade de 

realização. A teoria de Atkinson é um modelo de interação que especifica o 

papel da personalidade e os fatores situacionais que determinam o 

comportamento de realização (Atkinson, 1974 citado por Gill, 2000). 

Verificamos que os indivíduos, em contextos desportivos, parecem ter 

comportamentos muito diferentes. Enquanto uns preferem tarefas 

desafiadoras, esforçam-se muito, e persistem na atividade, outros evitam-nas, 
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esforçam-se pouco e desistem facilmente. Isto é um importante determinante 

para a direção, a intensidade, e a persistência de um comportamento ou 

performance e ocorre quando um indivíduo espera que a performance seja 

avaliada em relação a algum nível de excelência. 

O desporto é um ambiente clássico de orientação para a realização, no 

qual o indivíduo realiza uma tarefa (ou seja, este indivíduo entra em 

competição com outros ou procura um determinado nível de excelência), 

podendo estar implícito algum nível de desafio. O sentimento de incerteza 

prevalece e o próprio indivíduo ou as equipas são normalmente responsáveis 

pelo resultado. O desempenho da pessoa é avaliado pelos outros (colegas de 

equipa, adversários, treinadores, pais e espectadores), podendo ser 

considerado favorável ou desfavorável em relação ao cumprimento dos 

objetivos propostos. 

A realização é definida de forma subjetiva, e sucesso ou fracasso, na 

obtenção de um objetivo, é um estado baseado na avaliação subjetiva dos 

resultados do comportamento de realização dos participantes.  

A motivação é um dinâmico e complexo processo cognitivo baseado em 

avaliações subjetivas dos participantes sobre os seus resultados que 

dependem dos objetivos da ação e do significado do contexto em que 

participam (Roberts, 2001). 

Como foi referido anteriormente, no contexto desportivo, as abordagens 

sociocognitivas têm sido analisadas pela maioria dos investigadores. Neste 

sentido surgem as teorias da autoeficácia (Bandura, 1986), objetivos de 

realização (Nicholls, 1989), competência percebida (Harter, 1978) e avaliação 

cognitiva (Deci & Ryan, 1985).  

Direcionamos o nosso estudo na análise dos objetivos de realização, do 

clima motivacional, das crenças acerca das causas de sucesso e da motivação 

intrínseca pois consideramos que estes constructos são importantes 

determinantes motivacionais para as aulas de Educação Física. 

 

4.3.2.3 – Teoria dos Objetivos de Realização 
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A abordagem relacionada com os objetivos de realização tem sido muito 

utilizada para explicar a motivação em contextos de Desporto e de Educação 

Física (Azenha & Fonseca, 1998). Isto é notório quando observamos um 

trabalho realizado por Duda e Whitehead (1998), onde foram identificados 135 

estudos de investigação, nessa área. Esta perspetiva tem evoluído através da 

colaboração dos estudos desenvolvidos em contextos escolares por vários 

autores  

Para se compreender a complexidade do fenómeno da motivação e o 

comportamento dos indivíduos é crucial perceber os seus objetivos de 

realização, isto é, o que é que eles procuram alcançar através desses mesmos 

comportamentos. 

De acordo com esta abordagem - perspetiva dos objetivos de realização- 

constata-se que as variações comportamentais e as consequências cognitivas 

e afetivas, observadas no indivíduo, podem ser o reflexo de diferentes 

perceções acerca dos objetivos a perseguir e não resultar de diferentes níveis 

de motivação. Os objetivos de realização influenciam, de forma importante e 

poderosa, a motivação, através dos processos cognitivos e afetivos (Biddle, 

2001). 

O indivíduo é um ser intencional que se orienta para objetivos; os 

objetivos vão guiar a suas decisões e subsequentes comportamentos em 

contextos de realização (Roberts, 2001). Torna-se evidente que para se 

compreender a motivação, tem que se considerar a função e o significado do 

comportamento, podendo haver múltiplos objetivos de ação. Consoante os 

objetivos de realização, o indivíduo investe o seu esforço, talento e tempo 

(recursos pessoais) numa determinada atividade (Roberts, 2001). 

A abordagem dos objetivos de realização defende que os objetivos 

pessoais influenciam a maneira como as pessoas pensam, sentem e agem em 

situações de procura de êxito. Presume-se que os objetivos de realização dão 

sentido às ações e proporcionam uma coerência racional em relação à 

interpretação de cada evento desportivo e um subsequente comportamento 

individual nesse domínio. 
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Na teoria de objetivos de realização, as autoavaliações de demonstração 

de habilidade, o esforço despendido, e as atribuições para o sucesso e para o 

fracasso são afetados (Duda, 1992). 

Para se compreender o comportamento de realização, é necessário 

reconhecer que o sucesso e o fracasso são estados psicológicos baseados na 

interpretação pessoal da eficácia do esforço de realização. Se o resultado da 

avaliação proporciona atributos desejáveis no íntimo pessoal, tais como 

elevado esforço e/ou habilidade, então o resultado é visto como um sucesso. 

Inversamente, se o resultado reflete indesejáveis atributos do seu intimo, tais 

como fraca habilidade e/ou baixo esforço, então o resultado é interpretado 

como um fracasso. Sucesso, fracasso, e realização podem ser reconhecidos 

apenas em termos de objetivos de comportamento. Como já foi estabelecido 

anteriormente, o que é sucesso para uns pode não ser sucesso para outros. O 

sucesso é considerado de uma forma subjetiva: enquanto para uns, pode 

constituir-se como o empenho do máximo esforço possível numa determinada 

tarefa e constante aperfeiçoamento. Para outros, significa necessariamente 

que foram os melhores, sobrepondo-se aos outros (Fonseca, 1999). Mesmo 

em competição desportiva, onde ganhar e perder é de importância primordial, 

os participantes nem sempre consideram ganhar e perder sinónimos de 

sucesso e fracasso respetivamente. 

O aspeto central na teoria de realização de objetivos é que o 

comportamento de realização está relacionado com o significado que o 

indivíduo atribui à perceção de sucesso e fracasso (Maehr & BrasKamp, 1986, 

citado por Duda & Hall, 2001). Assim, assume-se que a escolha para investir 

numa determinada atividade, a quantidade de esforço despendido numa tarefa, 

o nível de persistência mostrado num desafio, e as cognições e respostas 

afetivas associadas aos resultados comportamentais são emanados do 

significado que está anexado ao esforço de realização. 

Muitos investigadores na área da psicologia, assumem que o maior foco 

dos indivíduos em contextos de realização é o de demonstrar competência, ou 

habilidade e evitar demonstrar incompetência (Fonseca, 1999). O indivíduo 

adota diferentes objetivos de realização como consequência direta do modo 

como constrói o conceito de competência. No contexto desportivo está 
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subjacente o estado de excelência e a atividade é valorizada pelo indivíduo, 

assumindo-se a demonstração de competência como uma característica 

importante. 

O significado de habilidade difere de pessoa para pessoa, e estas 

diferenças afetam o estabelecimento de sucesso e fracasso, e subsequente 

comportamento de realização.  

Existem duas conceções de habilidade em contextos de realização: uma 

conceção indiferenciada, na qual o indivíduo não diferencia, ou escolhe não 

diferenciar, a habilidade e o esforço; e uma conceção diferenciada, na qual a 

habilidade e o esforço são diferenciados. Segundo. O desenvolvimento da 

compreensão da habilidade é um processo de diferenciação da própria 

habilidade com os seguintes constructos: a sorte, a dificuldade na tarefa e o 

esforço. 

As crianças possuem uma conceção indiferenciada de habilidade, isto é, 

não estão aptas a distinguir a sorte, a dificuldade da tarefa, o esforço e a 

habilidade. Assim, começam por associar habilidade com aprender através do 

esforço, e desse modo, constatam que mais esforço implica uma melhor 

aprendizagem (e habilidade), levando a uma melhor realização. Por volta dos 

doze anos as crianças começam a distinguir a sorte, a dificuldade na tarefa, o 

esforço e a habilidade, tornando, assim, possível, uma perspetiva diferenciada. 

Utilizando essa perspetiva diferenciada, as crianças começam a ver a 

habilidade como uma capacidade, e verificam que a competência interfere de 

uma forma mais evidente no seu desempenho. Nesta fase o indivíduo 

considera-se com elevada habilidade quando desempenha melhor que os 

outros, ou quando desempenha tão bem como os outros mas gasta menos 

esforço. Para Roberts (2001), quando a criança alcança este estágio de 

desenvolvimento, não significa, que evocará automaticamente a conceção 

diferenciada da habilidade, apesar de estar claramente apta para o fazer. 

Nesta altura, surgem as teorias pessoais de realização (Nicholls, 1989; 

Roberts et al., 1997; Treasure & Roberts, 1995). Determinada teoria pessoal de 

realização afeta as crenças sobre as causa de sucesso na atividade. Assim, de 

acordo com a sua teoria pessoal de realização, as pessoas diferem nas suas 
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conceções de habilidade, critérios de sucesso e no modo como os usam 

(Roberts, 2001). Estas teorias pessoais, para além de condicionarem a maneira 

como os indivíduos observam os contextos de realização, interferem na forma 

como interpretam, avaliam e reagem ao feedback de realização. 

As duas conceções de habilidade tomam-se a fonte de critério pela qual 

os indivíduos avaliam o sucesso. O comportamento de realização que utiliza a 

conceção indiferenciada da habilidade, na demonstração de competência é 

designado de envolvimento para a tarefa; o comportamento de realização que 

utiliza a conceção diferenciada da habilidade na demonstração da competência 

é identificado como envolvimento para o ego.  

O objetivo que envolve o ego só se manifesta no início da adolescência, 

ou seja, a partir dos doze anos, quando as crianças são capazes de distinguir 

os conceitos de esforço e habilidade. Os jovens, a partir dessa idade, orientam-

se para o ego quando reconhecem que o esforço é necessário para demonstrar 

habilidade. Nesta altura tomam consciência que só através da comparação 

normativa a habilidade é julgada de forma precisa. 

Quando o indivíduo apresenta um objetivo relacionado com a tarefa, o 

objetivo da ação é desenvolver a mestria, o aperfeiçoamento e a 

aprendizagem, procurando a progressão pessoal através do esforço (Roberts, 

1992, 1993, 2001). A demonstração da habilidade é autorreferenciada (o 

indivíduo tem um conceito pessoal do que é a habilidade). 

Quando um indivíduo possui um objetivo relacionado com o ego, 

pretende demonstrar habilidade relativamente aos outros ou superá-los 

(Roberts, 1992, 1993, 2001), sendo assim a habilidade referenciada 

normativamente (o indivíduo utiliza conceitos normativos acerca da habilidade). 

Existem duas distintas perspetivas ao nível dos objetivos em situações 

de realização:  

Uma autorreferenciada ou focando-se na mestria, ou seja, o indivíduo 

procura demonstrar competência relativamente a si mesmo, quer aumentando 

os seus conhecimentos, quer resolvendo determinadas tarefas com sucesso 

(e.g. melhoria do rendimento pessoal, realização bem sucedida de um gesto 

técnico, execução completa de uma tarefa). Neste caso, a experiência subjetiva 
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de melhorar o desempenho ou dominar as exigências de uma tarefa são os 

critérios subjacentes ao sucesso (Treasure et al, 2001). 

Outra comparativa ou referenciada normativamente, ou seja, o indivíduo 

procura demonstrar a sua competência relativamente aos outros (e.g. obtenção 

de vitória, realização melhor do que a dos outros), engrandecendo as 

possibilidades de o considerarem com uma elevada competência e não dando 

importância às possibilidades de o considerarem com uma competência baixa. 

Neste caso, o sucesso subjetivo está dependente de uma comparação da 

própria habilidade com a habilidade dos outros (Treasure et al, 2001). 

Depois desta distinção, os objetivos de realização passaram a ser 

apresentados com diferentes designações: objetivos envolvendo a tarefa 

versus objetivos envolvendo o ego, objetivos de aprendizagem versus objetivos 

de performance e objetivos de mestria versus objetivos de habilidade. 

Segundo Duda (1993), consoante o indivíduo esteja orientado para a 

tarefa ou para o ego, ocorrem diferentes padrões de realização. A perspetiva 

de objetivos que envolve a tarefa está relacionada, independentemente do 

nível de competência percebido, com a escolha de tarefas moderadamente 

desafiadoras, com o esforço, com a persistência, com a satisfação pessoal e 

com o aperfeiçoamento. Isto leva a que se estabeleça suporte para a máxima 

motivação - comportamentos adaptados (comportamentos de maior 

persistência e empenho na realização de tarefas), (Treasure et al, 2001). 

Por outro lado, a perspetiva de objetivos que envolve o ego está 

relacionada com elevada confiança nos níveis de habilidade, provocando 

reduzido esforço, desistência e falta de empenhamento na tarefa. Estamos 

perante comportamentos desadaptados. Um elevado envolvimento para o ego 

combinado com uma baixa perceção da competência está, também, 

relacionado com respostas motivacionais desadaptadas. Contrariamente o 

envolvimento para o ego está associado a respostas adaptativas se a 

competência percebida pelo indivíduo for elevada (Treasure et al, 2001). 

No entanto, por observância de Duda e White (1992), a orientação para 

a tarefa pode promover a motivação e reforçar o envolvimento no desporto de 

uma forma mais eficaz do que a orientação para o ego.  
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4.3.2.4 – Teoria do Clima Motivacional 

Os resultados de diferentes estudos demonstram que a perceção do 

clima motivacional quer tenha sido criado por professores, treinadores ou pais, 

influencia grandemente a motivação e o esforço de realização dos 

participantes, independentemente da sua idade (Biddle, 2001; Treasure, 

2001;). Frequentemente os jovens assumem os objetivos definidos pelos outros 

significativos. Neste sentido, as crianças e os jovens que não tenham ainda 

formulado claramente os seus objetivos de realização estão mais suscetíveis 

que os adultos a influenciarem-se pelos climas motivacionais propostos pelos 

outros. 

Os outros significativos (pais, professores e treinadores) estruturam 

climas motivacionais, por intermédio das instruções, feedbacks, recompensas e 

expectativas explícitas, às crianças, que podem realçar tanto objetivos 

envolvendo a tarefa como objetivos envolvendo o ego. Numa determinada 

situação, os indivíduos selecionam e interpretam diferenciadamente as 

informações fornecidas, sendo esta seleção e interpretação influenciada pela 

orientação dos objetivos de cada um. 

De acordo com o trabalho de Ames (1992) na sala de aula, dois climas 

motivacionais são identificados: o de mestria e o de performance. Enquanto o 

clima de mestria enfatiza objetivos que envolvem a tarefa o clima de 

performance enfatiza objetivos que envolvem o ego. Dependendo da forma 

como o indivíduo percebe e interpreta a estrutura do contexto de realização 

(Duda, 2001 ; Duda & Hall, 2001; Treasure, 2001), vai percecionar um dos 

climas motivacionais sublinhados. O clima motivacional pode afetar a 

interpretação individual dos critérios de sucesso e fracasso. Para os mais 

jovens, a obtenção de aprovação por parte das pessoas com algum significado 

para eles (e.g. pais, professores, amigos) é um importante critério de sucesso 

(Roberts, 2001). Em estudos realizados, notaram-se grandes semelhanças 

entre os critérios de sucesso dos jovens e os critérios que eles entendiam ser 

os critérios de sucesso dos seus pais, professores ou treinadores. 

Outro importante fator que influencia o clima motivacional na aula é o 

que se refere aos membros da turma. Se a maior parte dos estudantes da 
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turma ou os líderes são orientados para a tarefa, o clima será direcionado para 

o envolvimento na tarefa. Contrariamente, se os estudantes são orientados 

para o ego, o clima direciona-se para o ego. A perceção do clima é individual e 

cada um percebe o clima à sua maneira. O clima gerado pelo professor pode 

ser diferente do clima gerado pelos estudantes. Neste caso, o professor 

apresenta um papel importante na regulação desse clima motivacional, 

podendo realçar um clima de envolvimento para a tarefa mesmo quando os 

estudantes são orientados para o ego (Duda, 2001; Roberts, 2001). 

Os professores de Educação Física podem escolher qual o clima 

psicológico a criar nas suas aulas. Em contextos desportivos o clima de mestria 

e o de performance podem coexistir. Em situações de competição podem 

existir climas de performance, quando ganhar é critério de sucesso e/ou climas 

de mestria, onde fazer cada vez melhor, de jogo para jogo possa ser o critério 

de sucesso. 

Um determinado contexto em que se salienta a aprendizagem, o 

aperfeiçoamento pessoal, e a eficácia do esforço para obtenção do sucesso, 

trata-se de um clima de mestria. Os indivíduos que percecionam este tipo de 

clima, demonstram atitudes favoráveis em relação à atividade realizada e 

preferem tarefas que apresentem desafio. Por outro lado, se se valoriza a 

competição interpessoal, a avaliação por parte dos outros, e a vitória é 

primordial, trata-se de um clima de performance (Nicholls, 1989; White et al., 

1992).  

O professor é um importante elemento externo que parece ter impacto 

no sucesso dos alunos. Quando se promove um clima de mestria, o progresso 

individual e os feedbacks construtivos são significativos para cada criança. 

Estes feedbacks fornecidos pelo professor são fundamentais para a realização 

em contextos de Educação Física. 

Nas situações de Educação Física, as duas dimensões do clima 

motivacional, mestria e performance, são usadas frequentemente de forma 

satisfatória, embora os fatores que suportam esses climas, ainda não estejam 

completamente clarificados (Biddle, 2001). São, então, necessárias mais 

informações nas subdimensões, sendo provavelmente vantajoso, na 
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identificação dos mecanismos para alteração do clima, o modelo de Epstein. 

Este modelo foi adaptado por Ames (1992) e tem sido discutido por vários 

investigadores (Duda, 2001; Duda & Hall, 2001; Treasure 2001). 

O trabalho de Ames é importante para a investigação do clima 

motivacional em contextos de atividade física. Na linha do trabalho de Epstein 

(1989), esta investigadora faz a distinção entre a perceção de climas 

motivacionais de mestria e a perceção de climas motivacionais de 

performance. A existência de seis variáveis que podem ajudar o professor a 

organizar as instruções e as interações na sala de aula. Estas estruturas de 

realização são: a Tarefa, a Autoridade, o Reconhecimento, os Grupos, a 

Avaliação e o Tempo. As letras iniciais das seis estruturas criam a expressão 

TARGET. 

Para Ames (1992), os alunos percebem na sua aula um clima de mestria 

quando se envolvem nas tomadas de decisão, quando associam a 

aprendizagem, o aperfeiçoamento individual e o esforço ao sucesso e quando 

são encorajadas novas estratégias de aprendizagem. Um clima motivacional de 

mestria é criado quando o professor ou o treinador realça a autorreferência e o 

envolvimento para a tarefa como critério para o sucesso e fracasso. Neste 

caso, os comportamentos são motivacionalmente adaptativos. 

Em contraste, se o focus da aprendizagem é a comparação interpessoal, 

se os alunos são agrupados tendo em conta a habilidade, se as crianças são 

recompensadas quando demonstram performances superiores, se os erros são 

tratados negativamente e se o tempo atribuído para a aprendizagem é 

inflexível, é provável que os alunos percebam o clima de performance. Assim, o 

clima motivacional de performance é criado quando o professor ou treinador 

realça o envolvimento para o ego como critério de sucesso ou fracasso (Ames, 

1992b). Aqui, os comportamentos manifestados são motivacionalmente mal 

adaptativos, a motivação diminui (e.g. o esforço e a persistência são 

reduzidos), podendo levar à desistência. 

Segundo Ames (1992) os climas motivacionais podem influenciar o 

esforço, a persistência, as cognições, as emoções e os comportamentos 

individuais, em contextos de atividade física.  
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Numerosos estudos no desporto e na Educação Física estabelecem a 

ligação entre os objetivos de realização e a perceção do clima motivacional. No 

geral, os estudantes orientados para a tarefa percebem o clima motivacional de 

mestria, enquanto que os estudantes orientados para o ego tendem a perceber 

o clima de performance.  

Uma investigação produzida sobre os climas motivacionais 

estabelecidos por professores e treinadores em contextos de atividade física e 

desportiva, realizada por Ntoumanis e Biddle (1999), permitiu concluir que 

enquanto que os climas orientados para a mestria se associaram a 

comportamentos motivacionalmente mais adaptativos por parte dos jovens, os 

climas orientados para a performance associaram-se a comportamentos 

motivacionalmente menos adaptativos ou mesmo a respostas 

motivacionalmente e afetivamente desadaptadas. No entanto, respostas 

positivas são também esperadas para os indivíduos orientados para a tarefa 

que participam em ambientes cujos climas dão ênfase a critérios que envolvem 

o ego. Quando o clima motivacional é fortemente de envolvimento para a 

performance, a fraca orientação para a tarefa pode ser destruída e surgem 

comportamentos desadaptados. 

Vários fatores parecem refletir a promoção por parte dos professores de 

climas de mestria e alunos orientados para a mestria. Assim, os professores 

têm apetência para ajudar aqueles que possuem baixa realização. Nos climas 

de performance, aborrecimentos por causa dos erros e alunos com orientações 

competitivas são frequentes. Nesta situação parece que os professores têm 

tendência a favorecer os estudantes mais talentosos. A investigação quer em 

contextos escolares, quer em desportivos tem revelado a importância de se 

proporcionar um clima motivacional de mestria, estando inerente a este tipo de 

clima uma maior probabilidade de ocorrerem comportamentos adaptados. 

4.3.2.5 – Teoria da Atribuição Causal 

Entre os vários conceitos importantes no domínio da motivação, 

salienta-se o das atribuições. As atribuições são as causas percebidas ou as 

razões dadas pelos indivíduos para o resultado dos acontecimentos que 

presenciam ou protagonizam. Um dos temas que maior interesse tem 
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suscitado por parte dos psicólogos sociais é o que se relaciona com o modo 

como as pessoas interpretam e explicam o que lhes sucede no seu dia a dia 

(Fonseca, 1999). 

Esta temática é identificada na literatura por teoria da atribuição causal, 

considerando-se que o modo como os indivíduos percecionam a causa que 

está subjacente aos resultados obtidos, quando realizam uma determinada 

atividade, vai condicionar no futuro os seus comportamentos (Fonseca,1999). 

A teoria da atribuição surge no contexto das teorias cognitivas e ganhou 

consistência através das atribuições causais na compreensão da motivação e 

na perceção dos resultados. 

Em situações desportivas a procura de explicações e de causas 

associadas aos acontecimentos, ajuda os atletas na estruturação das 

convicções acerca dos resultados conseguidos, parecendo condicionar e 

influenciar os comportamentos futuros e os níveis de motivação (Fonseca, 

1996). Assim, consoante os insucessos sejam atribuídos a uma capacidade 

reduzida ou à escolha de estratégias erradas, os níveis de motivação serão, 

respetivamente, mais reduzidos ou mais adaptativos. 

A origem e definição da teoria da atribuição é baseada no modelo de 

análise "naive" da ação. O indivíduo relaciona-se com o meio e tende a dar 

explicações causais para certo acontecimento, que, por seu lado, vai ter 

influência no futuro comportamento  

As pessoas fazem atribuições para explicarem as relações de causa 

efeito. A procura da previsibilidade e compreensão dos acontecimentos do dia 

a dia, designadamente os resultados obtidos em contextos desportivos, tem por 

base as relações causa-efeito percecionadas pelo indivíduo (Heider, 1958 

citado por Cox, 1998). 

Jones e Davis (1965) foram os primeiros investigadores a prosseguirem 

o desenvolvimento das ideias de Heider sobre as atribuições, criando a teoria 

das inferências. Esta teoria centra-se no papel da informação e das crenças 

dos indivíduos no processo de atribuição causal. Segundo estes autores, o 

indivíduo, a partir da análise do comportamento de outros, deduz as suas 

intenções ou disposições. No processo de dedução das disposições existe a 

etapa da atribuição da intenção, na qual as pessoas realizam atribuições 
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baseadas nos comportamentos intencionais e a etapa da atribuição da 

disposição, em que o indivíduo tenta inferir a disposição pessoal que foi a 

causa de uma determinada ação considerada intencional (Ross & Fletcher, 

1989). 

Kelley (1967), também contribuiu para a teoria da atribuição, dando 

importância à experiência subjetiva da validade atribucional, considerando 

também a perceção social e as autoperceções.  

A validade da aplicação do modelo de Weiner (1992), em contextos 

desportivos, foi vista com algumas críticas, uma vez que os fatores causais 

apontados não explicavam totalmente os resultados. Apesar da sua 

diversidade todas as causas possuem uma invariância comum. As causas, 

indicadas pelos indivíduos como explicação dos seus resultados, devem 

considerar a análise das suas propriedades, no que se refere ao locus de 

causalidade (interna ou externa à pessoa), à estabilidade (constante ou 

variável no tempo) e à controlabilidade (possível ou não de controlo) (Fonseca, 

1999). 

As causas percebidas pelos indivíduos, como estando na origem dos 

seus resultados, vão ter grande influência nos comportamentos, emoções e 

afetos e consequentemente na sua motivação. 

Um aspeto central na teoria de atribuição é a distinção entre causas de 

natureza interna/externa, considerando a influência de fatores pessoais e 

situacionais no comportamento de cada um. Em contextos desportivos, os 

indivíduos que consideram que os fatores internos, como a motivação/esforço e 

a competência, são determinantes para o sucesso, atribuem os seus resultados 

ao esforço despendido ou à capacidade. Por outro lado, os indivíduos que 

percecionam os fatores externos como tendo influência no sucesso, atribuem 

os resultados à sorte, aos treinadores e aos árbitros. 

Enquanto que atribuir os fracassos à falta de habilidade é desmotivante, 

pois implica um insucesso a longo prazo, pelo contrário, a atribuição dos 

mesmos insucessos à utilização de estratégias erradas pode ser considerada 

motivacionalmente mais adaptativa (Fonseca, 1996). 
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Os indivíduos que baseiam os seus sucessos em critérios 

autorreferenciados, participando em ambientes que dão ênfase ao esforço e ao 

aperfeiçoamento das habilidades, criarão reações e comportamentos positivos. 

4.3.2.6 – Teoria da Motivação Intrínseca e Extrínseca 

No domínio da atividade física e desportiva, a teoria da avaliação 

cognitiva tem sido o suporte da motivação intrínseca. Esta teoria sofre a 

influência dos estudos de White (1959), que sugerem que o ser humano tem a 

necessidade básica de interagir efetivamente com o seu envolvimento. Este 

autor acrescentou que a necessidade de eficácia ou competência, representa 

uma poderosa fonte de motivação, levando o indivíduo a dedicar-se a 

atividades que possam satisfazer o desejo de se sentir competente. Harter 

(1978), mais tarde, recuperou as razões de White, sublinhando o papel dos 

agentes de socialização (pais, professores e treinadores) no desenvolvimento 

de perceções da competência em contextos específicos (e.g. desporto, música, 

etc.). São estas perceções da competência que ajudarão a sustentar a 

motivação nas situações de realização. Igualmente, a autodeterminação é uma 

necessidade humana básica e que os indivíduos, consequentemente, estarão 

ótima e intrinsecamente motivados quando perceberem que são a "origem" ou 

que controlam o seu comportamento. A teoria de avaliação cognitiva integra 

estas duas posições, postulando que variações nos sentimentos de 

competência dos indivíduos e nas perceções da autonomia produzirão 

variações na motivação intrínseca e poderão explicar as alterações da 

motivação dos indivíduos (Fonseca, 1999). 

Os comportamentos que aumentam a competência e a autonomia 

engrandecem a motivação intrínseca. Inversamente eventos que diminuam 

estas duas perceções levam à redução da motivação intrínseca. Por exemplo, 

as recompensas externas ou as pressões tendem a diminuir a motivação 

intrínseca, enquanto os sentimentos de prazer levam ao seu aumento. Se a 

tarefa, nas aulas de Educação Física, é demasiado exigente pode provocar a 

diminuição dos sentimentos de competência, e, assim, reduzir a motivação 

intrínseca. 
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A motivação intrínseca e algumas formas da motivação extrínseca 

resultam de três necessidades humanas fundamentais: a autonomia, a 

competência e as relações sociais. A necessidade de autonomia refere-se aos 

esforços individuais demonstrados para determinar os próprios 

comportamentos; a necessidade de competência salienta-se no empenho 

individual revelado, com o objetivo de se conseguirem experiências eficazes; a 

necessidade de relações sociais dizem respeito às tentativas do indivíduo se 

envolver, de forma satisfatória e coerente, com os outros (Deci & Ryan, 1991, 

at Ntoumanis, 2001).  

Todos os fatores (e.g. os prémios, a competição e os feedbacks) que 

interfiram na autonomia, na competência e nas relações sociais podem 

influenciar a motivação do indivíduo. Assim, sentir-se autónomo, competente e 

com relações sociais, provavelmente aumenta a motivação intrínseca, 

enquanto, sentir-se controlado pelos outros, incompetente e isolado 

enfraquecerá a motivação intrínseca.  

Segundo Vallerand (2001), o impacto dos fatores sociais na motivação é 

mediado pela perceção da competência (atuação recíproca eficiente com o 

envolvimento), da autonomia (sentir-se livre para escolher um rumo de ação), e 

dos relacionamentos (sentir-se ligado aos outros significativos).  

Deci e Ryan (1985) propuseram um continuum de autodeterminação 

para descrever as diferentes categorias motivacionais, sendo da mais elevada 

à mais baixa, os construtos seguintes: a motivação intrínseca, a motivação 

extrínseca e a desmotivação. Várias investigações suportam o continuum da 

autodeterminação. No âmbito do desporto e da atividade física estes 

constructos são cruciais para se entenderem os processos psicológicos 

subjacentes ao comportamento. 

A motivação intrínseca leva o indivíduo a realizar uma atividade apenas 

pelo prazer e alegria inerentes à mesma, ocorrendo sem incentivos exteriores 

de recompensas (troféus). Os indivíduos intrinsecamente motivados, envolvem-

se no desporto pelo prazer e satisfação que lhes dá a possibilidade de se 

ultrapassarem a si próprios e de aprenderem nas diferentes situações que 

vivenciam. Os comportamentos intrinsecamente motivados são os que se 
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efetuam devido ao prazer que lhe está associado em termos de conhecimento, 

realização e estimulação. 

Esta forma de motivação acontece frequentemente quando a atividade é 

interessante e desafiadora, proporcionando às pessoas claros feedbacks e 

liberdade para realizar a tarefa. Estas qualidades aplicam-se claramente ao 

desporto e à atividade física (Vallerand, 2001). 

Vários investigadores (Vallerand, et. al.,1997,2001) identificaram três 

tipos de motivação intrínseca: a motivação intrínseca de conhecer, a motivação 

intrínseca para realizar coisas e a motivação intrínseca para experimentar 

estímulos. Estas distinções foram usadas, por Pelletier et al (1995), em 

contextos desportivos.  

O conceito da motivação intrínseca de conhecer, está relacionado com a 

realização da atividade pelo prazer e satisfação inerentes à aprendizagem, à 

exploração, ou à tentativa de compreender algo de novo. Por exemplo, um 

aluno sente divertimento quando descobre novas informações acerca de um 

desporto específico ou realiza um exercício nas aulas de Educação Física. 

A motivação intrínseca direcionada para realizar coisas, refere-se ao 

envolvimento numa atividade pelo prazer e satisfação experimentados, quer 

quando o indivíduo se tenta superar a si mesmo, quer quando realiza ou cria 

algo. O focus está no processo de realizar alguma coisa e não no seu resultado 

final. Um exemplo deste tipo de motivação intrínseca seria o estudante quando 

realiza uma tarefa difícil ou uma nova habilidade nas aulas de Educação Física. 

Finalmente, a motivação intrínseca para experimentar estímulos, opera 

quando alguém se envolve numa atividade com o objetivo de experimentar 

sensações agradáveis associadas sobretudo aos seus sentidos (prazer estético 

e sensorial). Como exemplo, as atividades físicas de exploração da natureza, 

(escalada, rappell, slide, orientação) que proporcionam ao individuo sensações 

agradáveis. 

A motivação extrínseca relaciona-se com a realização de uma atividade 

no sentido de se alcançar algo com essa prática, tal como receber prémios, 

recompensas, ou o reconhecimento dos outros; tem o seu significado no seu 

fim. Os indivíduos que atuam no desporto, motivados extrinsecamente, 
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procuram recompensas materiais (troféus), sociais (prestígio) (Vallerand & 

Rousseau, 2001), satisfazer a pressões internas ou evitar algo negativo. 

Quando o indivíduo está extrinsecamente motivado não participa na 

atividade pelo prazer inerente à experiência realizada, mas pelo facto de 

receber algo positivo ou evitar algo negativo, quando a atividade tiver 

terminado.  

A motivação extrínseca tem sido também considerada como uma 

perspetiva multidimensional. Acreditou-se inicialmente que este tipo de 

motivação se referia apenas a comportamentos que eram causados por fontes 

externas de controlo (e.g. treinadores, pais e outros atletas) e que eram 

realizados largamente com a ausência da autodeterminação. No entanto, os 

estudos de Ryan e Connell (1989) mostram que existem diferentes tipos de 

motivação extrínseca, alguns dos quais podem ser autodeterminados por 

natureza. Isto é, alguns comportamentos apesar de não terem o intuito do 

prazer (motivação intrínseca) podem continuar a ser emitidos pela escolha. 

Para Vallerand e Fortier (1998) é possível fazer uma distinção entre a 

motivação intrínseca e a motivação extrínseca, tendo em conta três aspetos:  

1. Enquanto que na motivação intrínseca, o propósito da participação 

está relacionado com o próprio processo, na motivação extrínseca dá-se 

importância aos benefícios que se podem obter com essa participação. Esta 

distinção permite compreendermos a motivação subjacente à participação do 

indivíduo nas várias atividades. Quando se está motivado intrinsecamente, os 

indivíduos não estão envolvidos numa atividade para retirarem algum benefício 

externo, mas participam pelo prazer que sentem ao realizá-la. Inversamente, 

quando se está motivado extrinsecamente, os indivíduos envolvem-se numa 

atividade com o objetivo de alcançarem um fim. Se a pessoa conseguir atingir 

esse fim mais facilmente, não hesitará em fazê-lo. 

2. A segunda distinção entre a motivação intrínseca e a motivação 

extrínseca está relacionada com o tipo de recompensas que os indivíduos 

procuram obter quando estão sob influência destes dois modos de motivação. 

Quando estão motivados intrinsecamente, os indivíduos tentam retirar 

recompensas afetivas (divertimento, prazer) na sua participação. Por outro 
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lado, quando motivados extrinsecamente, os indivíduos procuram obter 

recompensas sociais e materiais. A aprovação por parte dos outros (tal como a 

fama, o reconhecimento, a popularidade) parece constituir uma grande 

preocupação no mundo do desporto e da atividade física (Vallerand, 2001). 

3. Por ultimo, os indivíduos motivados intrinsecamente experimentam 

emoções agradáveis, divertem-se, sentem-se livres e relaxados, focalizando-se 

na tarefa. Contrariamente, os indivíduos extrinsecamente motivados sentem-se 

tensos e pressionados. A aprovação social (um motivo extrínseco), por 

exemplo, depende dos outros e é, por isso, uma larga extensão fora de 

controlo. 

Deve ser notado que Deci e Ryan (1985) também propuseram um 

terceiro constructo, chamado desmotivação. Este conceito refere-se à relativa 

ausência de motivação, tanto intrínseca como extrínseca. 

Quando desmotivados, os indivíduos não percebem qualquer relação 

entre os seus comportamentos e os seus resultados, entendendo que esses 

resultados surgem como consequência de fatores externos à sua vontade. 

Neste sentido, não mais identificam alguma boa razão, intrínseca ou 

extrínseca, para continuar em determinada atividade. 

Assim, o constructo da desmotivação pode conduzir à falta de 

persistência no desporto e atividade física (abandono), ou mesmo à falta de 

vontade para se iniciar essa prática.  

Vários estudos revelam o elevado abandono da prática desportiva, por 

parte dos jovens (Weiss & Chaumeton, 1992), verificando-se que a 

desmotivação é um fator relevante que conduz a esse abandono (Vallerand et 

al., 1997). 

 

 

4.3.2.7 – Conclusão 

Têm sido elaboradas inúmeras teorias da motivação, ao longo dos 

tempos, e devido à complexidade do fenómeno motivacional, que se pode 

manifestar em vários sentidos, toma-se difícil a sua análise e compreensão.  
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A minha intenção com o estudo desta temática visava aprofundar e 

clarificar os meus conhecimentos teóricos sobre o tipo de tendências 

motivacionais que os alunos demonstraram ao longo das aulas de EF, assim 

como aferir que tipo de estratégias poderia usar para contrariar a desmotivação 

manifestada principalmente no 1º e 2º períodos. Verifiquei então que: 

 

 Segundo a bibliografia consultada, os fatores que determinam as 

orientações motivacionais podem ser cognitivos ou mecanicistas; 

 Nas diferentes Teorias da Motivação anteriormente abordadas, os 

alunos podem manifestar várias tendências motivacionais e até 

mais do que uma em simultâneo, sendo condicionados por fatores 

de realização, do clima motivacional percebido, por atribuição 

causal e fatores internos ou externos ao próprio aluno. 

 

A principal conclusão que posso retirar deste estudo é que, ao professor 

cabe o principal papel de agente motivador no contexto da EF. Então : 

1) Cabe ao professor determinar o contexto motivacional dos seus 

alunos. Criar climas motivacionais de mestria, em que os alunos se orientem 

para a tarefa.  

2) Promover aulas de EF em que os alunos considerem que a 

progressão e o aperfeiçoamento das suas habilidades são conseguidos com o 

esforço, atribuindo as causas de sucesso a esse esforço despendido. 

3) Fazendo com que os alunos se sintam mais motivados para o êxito e 

consequentemente aumentem os níveis de motivaçao intrínseca, manifestando 

comportamentos de maior persistência, empenho e envolvimento nas tarefas. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E EXPETATIVAS FUTURAS 

Chegado ao fim deste ciclo de formação, reconheço agora a importância 

deste último ano em todo o processo, um ano repleto de aprendizagens, onde 

pude desenvolver as minhas capacidades, habilidades e competências, 

aperfeiçoar os meus conhecimentos e pô-los em prática, adaptando-os à 

realidade. Tudo isto se mostrou uma experiência deveras enriquecedora, a 

todos os níveis e muitos foram os momentos onde colmatei fraquezas, superei 

limites, onde acreditei que poderia fazer mais e melhor.  

A capacidade de refletir, tão crucial para a competência do docente, foi 

testada e desenvolvida constantemente, é uma tarefa essencial do professor, 

repensar sobre a aprendizagem dos alunos, com o intuito de melhorar e 

solucionar as diversas situações. 

Partindo da noção que não existem fórmulas ideais para o sucesso 

profissional, é com orgulho e responsabilidade que assumo esta nova condição 

de professor. Consequentemente fica para mim a certeza de que somos nós os 

responsáveis últimos pela nossa aprendizagem e crescimento profissional, 

sendo nosso dever, enquanto professores, procurar o conhecimento e a 

melhoria constante do nosso trabalho. Porém a minha formação não acaba 

aqui, a minha aprendizagem é ainda um longo caminho e a evolução não tem 

fim. O fim deste ciclo é, apenas, o início de outro. 

Nesta linha de pensamento, considero que a formação é um processo 

que ocorre continuadamente. Neste sentido, conto continuar a investir na 

minha formação, para melhor responder às exigências da profissão.  

A minha grande vontade passa por ser professor de Educação Física, a 

médio longo prazo. Este é um objetivo pelo qual pretendo lutar, apesar das 

grandes dificuldades de empregabilidade que o país atravessa, estou disposto 

a perseguir este objetivo. 

Por outro lado, sabendo que nos tempos que correm tal objetivo se torna 

difícil, a manutenção do meu atual emprego é para mim muito importante, 
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porque neste momento, garante-me a minha independência financeira. No 

entanto tenciono manter-me ligado à minha área de formação. Para tal 

pretendo adquirir habilitações ao nível do treino na minha modalidade de 

eleição, o atletismo, junto da Federação Portuguesa de Atletismo.
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Anexo I -EXEMPLO DE PLANO DE AULA 
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Plano de Aula 

Professor Estagiário: Rui Silva Ano: 9º 
Turma: A 

Data: 24-1-2012 
Aula nº: 42 e 43 

Nº de Alunos: 21 

Unidade Didática: Voleibol 
 
Função Didática: Introdução e Exercitação  
 
Sessão nº 15 e 16 de 22 

Local: Escola 
EB 2,3 de 
Gondomar 
Espaço: 
Ginásio 

Hora: 17h00 
Duração: 90` 
Tempo útil: 80` 

Material: 10 bolas de voleibol, rede de aprendizagem, 8 cones, 8 
sinalizadores. 

Objetivos: 
Habilidades Motoras:  

O aluno é capaz de efetuar a posição base, procurando uma posição que lhe permita entrar em ação e executar batimentos precisos. 

O aluno é capaz de efetuar os deslocamentos, utilizando o passo caçado ou lateral. 

O aluno é capaz de efetuar passe, colocando os pés afastados (largura dos ombros) e orientados para o local de envio da bola. 

O aluno é capaz de efetuar o passe, contactando a bola com os dedos afastados, em forma de triângulo entre os indicadores e os polegares. 

O aluno é capaz de efetuar a manchete, colocando os apoios afastados e fletidos antes do contato com a bola. 

O aluno é capaz de efetuar a manchete, colocando os braços em completa extensão, com as mãos unidas no momento do contato.  

O aluno é capaz de efetuar a manchete, contactando a bola na zona dos antebraços. 

O aluno é capaz de efetuar o serviço por baixo, com a mão aberta e o MS em extensão. 

O aluno é capaz de coordenar as ações com o (s) companheiro (s), colocando-se corretamente para receber um passe. 

O aluno é capaz de passar ao companheiro dando continuidade às ações da equipa. 

Condição Física: 

  O aluno é capaz de desenvolver a coordenação e o ritmo. 

  O aluno é capaz de desenvolver a flexibilidade. 

  O aluno é capaz de desenvolver a força superior, média e inferior. 

Cultura Desportiva: 

  O aluno é capaz de adquirir conhecimentos relativos a terminologia da modalidade. 

  O aluno é capaz de demonstrar capacidade de trabalhar em equipa e responsabilidade. 

Conceitos Psicossociais: 

 O aluno é capaz de cooperar com os colegas e com o professor. 

 O aluno é capaz de compreender a importância da criação de hábitos desportivos na construção de hábitos de vida saudáveis. 
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Parte TP Objetivos Comportamentais Situações de Aprendizagem e organização didático-
metodologica 

Componentes Críticas/palavras-chave 
In

ic
ia

l 

15` 1-Ativação geral, predisposição do organismo para a 

aula. 

 
 
 

1-Corrida a trote no espaço disponível. 

Mobilização dos principais grupos articulares. 

Flexibilidade dos principais grupos musculares. 

Condição física: 3X15 abdominais; 3X15 dorsais; 2X10 saltos 

de canguru: 3X15 extensões de braços. 

1- “Silêncio”, “Devagar”, “afasta”, “junta”, 
“sobe” 

Fu
n

d
am

en
ta

l 

 10` 
 
 
 
 
10` 
 
 
 
 
15` 
 
 
 
 
 
20` 

2- Efetuar passe 
 
 
 
 
3- Efetuar passe e manchete 
 
 
 
 
4-jogo de cooperação 2X2 
 
 
 
 
 
5- Jogo de oposição 2X2 

2- Os alunos divididos em grupos de 2, de lados opostos da 
rede, efetuam auto passe e passe com deslocamento em 
passe cassado através da rede.  
 
 
3- Os alunos divididos em grupos de 2, de lados opostos da 
rede, efetuam auto passe e devolvem em manchete. 
 
 
 
4-Os alunos efetuam jogo de cooperação 2X2 com serviço por 
baixo, devem tentar manter a bola em jogo o maior tempo 
possível, obrigatório efetuar 3 toques. 
 
 
 
5- Os alunos com as mesmas equipas devem efetuar jogo de 
oposição, com diferenciação do jogador recebedor e jogador 
passador 

2-“Colocação dos dedos”, “forma triângulo 
com os dedos”, “bola acima da cabeça”, 
“apoios afastados a largura dos ombros”, 
“pernas fletidas”. “Pernas fletidas e 
afastadas”, 
 3-“ Braços em extensão”, “mãos unidas 
no contacto”, “contactar a bola com os 
antebraços”. “Posição base”, deslocar para 
passar”, “passo caçado”, “bola alta”.   
 
4-“Apoios dirigidos para o alvo”, “ inclinar 
o tronco à frente”, “ Avança o pé contrario 
a mão que serve”, “colocar a bola por cima 
da mão que serve ”,”para a frente”. 
“Força”, “para cima”, “para baixo”. 
 
5- “Contar os pontos”, “falar com o 
colega”, “deslocamentos” 

Fi
n

al
 

 5` Retorno à calma. Conversa com os alunos para esclarecimento de eventuais 
dúvidas. 
Arrumar o material. 

 “ Dúvidas?”  
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Anexo II -EXEMPLO DE REFLEXÃO 



 

 



 

 
Núcleo de estágio: Rui Silva 

8 de Maio, 2012 

Reflexão da aula nº70 e 71 da turma 9º A 

Esta reflexão insere-se no âmbito do estágio pedagógico, do 2º Ciclo – 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário realizado na 

Escola EB 2,3 de Gondomar e visa reportar e analisar a aula número 70 e 71 

(bloco de 90 minutos), da turma 9ºA do dia, 8 de Maio de 2012. 

Esta aula teve como objetivo a exercitação das modalidades de 

Badminton e de futebol. Para esta aula estava previsto dar continuidade à 

exercitação das habilidades abordadas nas aulas anteriores. 

 A primeira parte da aula foi dedicada ao Badminton, os exercícios 

selecionados foram de encontro às necessidades dos alunos, os batimentos 

estão mais ou menos assimilados, no entanto, alguns alunos revelam 

dificuldades ao nível dos deslocamentos. A situação de jogo resultou bem, os 

alunos respondem bem a esta situação, mostrando um empenho e aplicação 

que resulta melhor do que na exercitação de batimentos isolados. 

 A segunda parte da aula foi dedicada ao futebol, para esta modalidade 

selecionei exercícios de passe, o primeiro exercício resultou bem, no segundo 

exercício, verifique que alguns alunos tiveram dificuldades em executar o 

exercício, porque, para além do passe era necessário um deslocamento, ou 

seja, também nesta modalidade se verificam dificuldades em efetuar 

deslocamentos e ações de carater tático. Na situação de jogo, se para os 

alunos tive que intervir para refrear os ânimos devido ao excesso de empenho, 

nas alunas verifiquei uma falta de aplicação e motivação para a prática, esta 

situação, coloca-me algumas dificuldades na gestão dos comportamentos dos 

alunos. Uma estratégia para que estes comportamentos não se repitam, 

passará pela formação das equipas de uma forma mais equilibrada, ou seja, 

tentar que os níveis de empenho sejam mais constantes de forma a manter o 

exercício de jogo mais dinâmico. 

 


