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RESUMO 

O presente relatório tem como propósito ser um documento de reflexão 

critica e fundamentada acerca da minha experiência formativa ao longo da 

prática supervisionada em contexto real, através do qual explano de que forma 

empreguei toda a minha bagagem académica e profissional, em busca da 

excelência no âmbito do Estágio Profissional. 

A prática profissional decorreu na Escola Secundária Alexandre 

Herculano, num núcleo de estágio composto por três elementos, sob o 

acompanhamento de um professor cooperante e de um professor orientador da 

Faculdade. 

O presente documento intitula-se Estágio Profissional: O meu Primeiro 

Marco Geodésico e encontra-se organizado em oito capítulos, sendo o primeiro 

referente à Introdução. O segundo capítulo ao Enquadramento Biográfico, onde 

me identifico, com especial enfoque nas experiencias académicas e 

desportivas que me conduziram a esta profissão. No seguinte estabeleço a 

ponte entre o que espectava e aquilo que realmente se concretizou. No quarto 

ponto é enquadrada a prática profissional e é feita referência à formação de 

professores e à escola como um espaço cultural. O quinto e sexto capítulos 

apresentam, justificam e refletem sobre as minhas estratégias de ensino 

fazendo referência às iniciativas nas quais tive um papel ativo perante a 

comunidade, assim como no acompanhamento da Equipa de Voleibol da ESAH 

no Desporto Escolar. O capítulo seguinte reporta à importância do processo 

reflexivo no meu crescimento como professor. Neste encontra-se ainda descrito 

o meu estudo de investigação-ação que me permitiu avaliar a intensidade de 

motivação intrínseca nos meus alunos, assim como as componentes que mais 

contribuem para esta motivação. No último capítulo enalteço os ganhos desta 

enriquecedora experiência de ensino, estando convicto que a minha identidade 

profissional está em constante construção e renovação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES; REFLEXÃO; MOTIVAÇÃO INTRISEC 
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ABSTRACT 

The present report aims to be a critical reflection document based on my 

training experience throughout the supervised practice in real context in which I 

convey the paths taken relying on my academic and professional knowledge 

thus looking forward to reach excellence on the Professional Internship. 

This professional practice took place at Escola Secundária Alexandre 

Herculano, an internship nucleus formed by 3 elements under the supervision of 

a cooperative teacher and a guiding teacher of the Faculty. 

The present document title is: Estágio Profissional: O meu Primeiro 

Marco Geodésico and it is organised in eight chapters being the first related to 

the Introduction. The second chapter refers to the Biographic Framework where 

I identify myself with special focus on my academic and sport experiences 

which led me to this profession. On the following chapter I establish the 

connection between what I expected and what really happened. On the forth 

chapter the professional practice is highlighted as well as a reference to 

teacher’s training and to school as a cultural space.  

The fifth and the sixth chapters present justify and reflect about my 

teaching strategies making reference to the initiatives in which I had an active 

role towards the community as well as monitoring the ESAH volleyball team on 

Scholar Sport.  

The next chapter brings up the importance of the reflection process on 

my evolution as a teacher. In addition, it can also be found my investigation-

action essay which enabled me to evaluate the intensity of the intrinsic 

motivation of my students plus the components that contributed the most to this 

kind of motivation.  

Finally, on the last chapter I enhance the main achievements of this 

enriching teaching experience believing that my professional identity is in 

constant renovation and construction. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, PHYSICAL 

EDUCATION, PROFESSOR’s TRAINING, REFLECTION, INTRINSIC 

MOTIVATION 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Estágio profissional (EP) encontra-se inserido no plano de estudos da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), no ciclo de 

estudos conducentes ao grau mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário. Neste contexto de formação, na qualidade de 

estagiário, fui integrado numa escola onde me comprometi a assumir a 

responsabilidade pela docência de uma turma, tendo a oportunidade de 

vivenciar todos os contextos, assim como as situações reais de trabalho a que 

um docente se encontra sujeito. 

Nesta linha de pensamento, um dos aspetos que considero relevante 

mencionar, prende-se com os processos de socialização, juntamente com as 

aprendizagens experienciais, que apresentam uma importância tão ou mais 

significativa no desenvolvimento humano e profissional, como as 

aprendizagens que resultam dos processos estruturados do ensino-

aprendizagem (Formosinho, 2001). Posto isto, defendo que o processo de 

formação não se pode apenas sustentar de conhecimentos teóricos, mas sim 

conjugá-los com momentos que nos permitam vivenciar situações que nos 

possibilitem aplicar de forma prática e contextualizada todos esses 

conhecimentos, ou seja, inter-relacionar teoria e prática. 

Assim, tentei percorrer um caminho que articulasse os saberes teóricos 

com as especificidades que o contexto da prática educativa exigia, procurando 

também levar a cabo as diretrizes do orientador e do cooperante. Neste sentido 

considero que o EP se apresentou como um espaço de excelência para a 

integração do conhecimento de uma forma lógica, formal, fundamentada e 

prática necessária ao professor (Matos, 2011a).  

O EP decorreu num ano que simultaneamente antecedeu a entrada na 

vida profissional, e também em que todos os saberes científicos, pedagógicos, 

didáticos e culturais foram colocados em prática através da ação em contexto 

educativo. Este permitiu formar um professor profissional, promotor de um 

ensino de qualidade, assente na capacidade refletiva, onde este analisa, reflete 

e sabe justificar as suas decisões. O EP possibilitou, assim, a integração do 

estudante-estagiário no exercício da vida profissional de forma progressiva e 
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orientada, em contexto real da prática, possibilitando o desenvolvimento de 

competências que me dotassem de uma capacidade crítica e reflexiva e que 

me permitissem responder às exigências e desafios inerentes a esta profissão 

(idem, 2011). 

Desta forma, estes primeiros desafios ocorreram em contexto de prática 

supervisionada na Escola Secundária Alexandre Herculano (ESAH), situada na 

Avenida Camilo, freguesia do Bonfim, na Cidade do Porto. Nesta escola foi-me 

permitido o cumprimento de funções letivas e não letivas, a organização e 

gestão do ensino e da aprendizagem da turma do 10ºE, assim como a 

participação nas atividades da Escola e no desenvolvimento das relações com 

a comunidade que em muito contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional. 

Assim, a realização deste documento intitulado de “Estágio Profissional: 

O meu primeiro Marco Geodésico” tem como propósito primordial documentar 

e apresentar, através de uma análise critica e reflexiva, as opções tomadas, os 

caminhos percorridos e a resposta aos desafios lançados ao longo do período 

de prática pedagógica durante este ano letivo. Trata-se assim, de uma reflexão 

estruturada em 8 capítulos, elaborada a partir das minhas vivências, 

experiências e sentimentos com o intuito de representar da forma fidedigna o 

caminho trilhado. 

A sustentação teórica patenteada ao longo dos capítulos surge com o 

intuito de não transformar este Relatório de Estágio Profissional apenas num 

documento de caráter narrativo, mas também de reflexão acerca de toda a 

prática, promovendo o desenvolvimento e renovação constante dos 

conhecimentos que me encaminham para a evolução como profissional 

docente.  

O primeiro capítulo corresponde à Introdução, onde descrevo, em linhas 

gerais, os meus objetivos e explico a organização do documento. 

O segundo é o Enquadramento Biográfico através do qual pretendo 

retratar os motivos, aspirações, assim como a influência que o meu passado 

desportivo teve na escolha da profissão de professor de Educação Física. 
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No terceiro capítulo – Expetativas Iniciais e Impacto com o Contexto de 

Estágio – deambulo pelas minhas expetativas relativamente ao Estágio 

Profissional, pintando sobre a realidade com que me deparei, assim como 

pelas aprendizagens e ainda exaltando a importância que o grupo disciplinar de 

Educação Física da ESAH, o Núcleo de Estágio e ainda a supervisão 

demonstraram durante o meu processo de formação. Sem dúvida que este 

último fator foi preponderante para a tomada de decisões em contexto 

educativo, no qual o orientador e cooperante deram um importante contributo.  

O quarto ponto deste relatório – Enquadramento da Prática Profissional 

– tem como objetivo apresentar a forma como que se encontra estruturado o 

Estágio Profissional nos diferentes âmbitos (legal, institucional e funcional), 

caraterizando assim o contexto onde se desenvolveu a prática de ensino 

supervisionado, fazendo também referência à turma que me “batizou” na 

função de professor. Neste ponto destaco ainda a formação de professores e a 

escola como espaço cultural. 

O quinto capítulo, denominado Realização da Prática Profissional, 

pretende explanar, justificar e refletir as decisões que foram tomadas, assim 

como todas as restruturações adjacentes aos planeamentos. Relata ainda as 

formas de atuar utilizadas consoante as exigências com que fui confrontado, 

nunca descurando a contextualização e a reflexão fundamentada sobre os 

temas em questão. Ainda neste ponto encontra-se evidenciado a aplicação do 

Modelo de Educação Desportiva. 

O sexto capítulo – Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

– espelha que o papel de um professor não se deve remeter apenas para o ato 

de lecionar, descrevendo, assim, a minha participação perante a comunidade 

escolar.  

Por sua vez, no penúltimo capítulo – Por um Desenvolvimento 

Profissional – faço referência à importância da reflexão e integro o estudo 

investigação-ação sobre a motivação intrínseca nas aulas de Educação Física. 

Finalmente, no último capítulo referente às Conclusões e Perspetivas 

para o Futuro, apresento, como o próprio nome indica e em jeito de conclusão, 

algumas considerações finais e reflexões sobre o caminho percorrido ao longo 
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de todo o EP, o qual me encaminhou para um enriquecimento pessoal e 

profissional, rematando com a exposição das perspetivas em relação ao futuro. 
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2. ENQUADRAMENTO BIOGRÁFICO  

2.1 Autobiografia 

O desporto é uma luz na minha vida e talvez seja por essa grande 

paixão e por alguns momentos já vividos que estou hoje nesta profissão. Posso 

afirmar que aquilo que sou é o reflexo do meu percurso, dos meus sonhos e de 

todas as metas projetadas e alcançadas. Enfim, é um constructo de todas as 

minhas experiências passadas, que refletem as minhas perspetivas presentes 

e que pintarão as minhas conjunturas futuras. 

Descrever quem sou apenas por palavras torna-se difícil, todavia tentarei 

construir uma reflexão acerca de todos os processos que me ajudaram a definir 

e formar, explanando o meu percurso desportivo e académico de uma forma 

sucinta, pois ambos tiveram uma importância significativa na inserção na vida 

de professor. 

Dois dos adjetivos que sempre serviram para me caraterizar foram 

persistente e dedicado, talvez por isso sempre tentei alcançar os melhores 

resultados, as maiores vitórias, e descobrir as minhas fraquezas, para procurar 

torná-las virtudes. O desporto sempre me proporcionou descobertas, 

conquistas e aprendizagens e poderão ter sido razões pelas quais enveredei 

por esta profissão, que tanta satisfação pessoal me proporciona. 

Sou natural da cidade de Machico, na ilha da Madeira, onde devido à 

inexistência de grande volume de trânsito pelas ruas, estas tornaram-se nos 

nossos estádios de futebol. Aproveitávamos qualquer espaço e entrávamos em 

todos os torneios da cidade. O mais importante não era a modalidade, pois 

queríamos era jogar. Todas essas vivências contribuíram para o meu 

desenvolvimento motor.  

Iniciei a prática desportiva federada aos 6 anos na modalidade de 

futebol, representando a Associação Desportiva de Machico, prática na qual 

que me mantive até me mudar para o continente. Esta iniciação da minha vida 

desportiva numa modalidade coletiva foi muito importante, pois os jogos 

desportivos coletivos constituem um meio formativo de excelência e a sua 
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prática orientada permitiu-me desenvolver competências, nomeadamente ao 

nível tático-cognitivo, técnico, socio afetivo, estabelecendo laços de amizade 

que ainda hoje se mantêm. (Graça & Oliveira, 1988). 

 Mais tarde, por volta dos 12 anos, inscrevi-me na equipa de Voleibol da 

Escola Básica e Secundária de Machico, na qual joguei como passador e pela 

qual me sagrei campeão regional durante 4 anos consecutivos. Foi nesta 

modalidade que tive o primeiro contacto com a função de treinador, sendo 

nomeado adjunto da equipa do escalão inferior, orientando a equipa durante o 

Torneio Internacional de Voleibol. 

 Aos 16 anos surge o primeiro dilema: voleibol ou futebol? De um lado a 

paixão pelo futebol, o balneário e o futuro que me prometiam, do outro os 

títulos ganhos no voleibol e a experiência de ser treinador. Enfim, um mar de 

pensamentos que dificultavam a decisão, capazes de desequilibrar a balança 

para o lado do futebol. 

No ano seguinte, o sonho de ser atleta profissional, começa e acaba na 

mesma semana. Aos 17 anos sou chamado ao plantel principal para assinar 

um contrato profissional e nessa semana, durante um treino, sofri uma queda e 

lesionei-me com gravidade. Fui ao médico, e este disse-me que não poderia 

jogar futebol profissional devido a uma fissura, aliada à falta de cartilagem na 

zona lombar, aspeto que me impediria de me tornar profissional, sobre risco de 

agravar a minha lesão. Nesta altura vi o meu sonho deitado por terra e defini 

novos objetivos que passariam por ser profissional de Educação Física, 

lecionar na Escola Básica e Secundária de Machico, ser treinador da 

Associação Desportiva de Machico e ser treinador de voleibol no desporto 

escolar. Serão estes objetivos que farão com que trabalhe afincadamente, de 

forma a vê-los futuramente cumpridos e alcançados. 

Devido à minha lesão lombar, fui aconselhado a realizar um período de 

recuperação na piscina. No mesmo horário a equipa da escola treinava para os 

campeonatos regionais de natação. Estavam a fazer provas de 50 metros e em 

jeito de brincadeira, desafiei um dos alunos da equipa a realizar uma prova de 

50 metros contra mim, onde conseguindo vencê-lo por alguns metros. O 
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professor responsável convidou-me para fazer parte da equipa de e consegui 

sagrar-me vice-campeão regional em 25 metros crol e costas. 

O sonho de entrar para a faculdade era enorme e a vontade de ser 

professor de Educação Física cresceu, inerente a todo o percurso supracitado, 

juntamente com as preconceções acerca da profissão e sobre o ensinar. 

Como referi, fui treinador adjunto da equipa da escola, e ver o treinador 

principal sempre a utilizar exercícios novos e a conseguir justificar tudo o que 

fazia, ajudou-me no encaminhamento para esta profissão. Estava confiante que 

a vida de atleta era importante no transfer para a ação de treinador, contudo, 

estava certo que as preconceções retiradas de forma pouco criteriosa, 

baseadas apenas na experiência de atleta não eram suficientemente 

fundamentadas, pois mais tarde poder-me-iam conduzir a crenças e valores 

que se repercutiriam de forma negativa na minha vida desportiva. 

 Carvalho (2006a) refere que os formandos devem manter-se críticos e 

questionadores do seu saber, referindo a necessidade de reflexão e autocrítica. 

Desta forma, a vinda para a faculdade poderia ajudar a reformular e 

reestruturar as minhas conceções, transformando-as em certezas reforçadas 

na literatura de um método de atuar. 

Assim, decidi exponenciar a minha bagagem intelectual e ingressei na 

Escola Superior de Educação do Porto onde me licenciei em Ciências do 

Desporto. Estava certo que “a Universidade não era apenas uma instituição 

para a qualificação e habilitação académicas de estudantes” (Bento, 2008, p. 

34), pois quando me inscrevi no ensino superior tinha a certeza que este 

poderia dotar, reforçar e potenciar os meus conhecimentos científicos. Sabia 

ainda que a vinda para Portugal Continental e para a Faculdade poderiam 

ajudar-me a crescer a todos os níveis, pois a Faculdade é dotada de um saber 

humano, cultural, de espirito e moral (Bento, 2008). 

Foi lá que comecei a ganhar consciência que um professor deve ser um 

bom comunicador, motivador, com a capacidade de interagir com os alunos e 

ter estratégias de ensino que se adaptem consoante os educandos. Todavia, 

com o tempo fui-me apercebendo que o professor tem adjacente a tudo isto, a 
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necessidade de planear, organizar atividades, apresentando-se assim como 

uma mais-valia para toda a comunidade escolar. 

Ainda durante estes 3 anos, desenvolvi uma paixão pelos desportos da 

natureza. Canyoning, geocashing, pedestrianismo, orientação, ski e manobras 

com cordas são o meu novo hobbie e também uma fonte de rendimento que 

me ajuda a pagar os estudos. Nestas atividades (algumas de risco), nas quais 

sou responsável pela vida de outros indivíduos, aprendi e aprendo que para se 

“sobreviver, necessitamos de atitude, e tem de ser a atitude certa, todo o 

conhecimento existente não serve de nada, a não ser que tenha também 

vontade de sobreviver” (Fuzileiros, 1980, p. 1). Fazendo um paralelo com a 

minha vida de estudante - estagiário, depreendo que tudo aquilo que aprendi 

na Faculdade não tem a utilidade pretendida, se eu não acreditar naquilo que 

ensino, se não dominar o conteúdo e se cessar a minha bagagem de 

conhecimentos. 

A minha vinda para o Porto teve como consequência o abandono do 

Futebol Federado, porém durante o último ano da Licenciatura decidi voltar a 

jogar futebol pelo Instituto Politécnico do Porto (IPP), no qual me sagrei 

Campeão Nacional Universitário. Com esta conquista, tive a oportunidade de 

representar Portugal no Europeu 2010, na Polónia, onde conseguimos a 

melhor classificação de sempre para o nosso País no futebol universitário. 

Nesse mesmo ano estagiei no Gabinete de Desporto do IPP, participando na 

organização dos Campeonatos Nacionais Universitários, desenvolvendo um 

projeto que envolveu 83 voluntários, distribuídos por todos os recintos de jogos, 

fazendo assim, o IPP reduzir abruptamente os custos em recursos humanos. 

No ano seguinte e fruto de um namoro antigo, vejo por fim o meu sonho 

concretizar-se, ingressar numa Faculdade de referência e excelência no 

contexto desportivo, a FADEUP. A formação tornou-se uma categoria 

fundamental das ciências pedagógicas, e adquiriu identidade e autonomia 

disciplinares (Bento, 2006c). De acordo com o que defende o autor, eu 

reconhecia lacunas na minha formação académica que só este Mestrado 

poderia colmatar e, apesar de ter ficado selecionado na Faculdade de Ciências 
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do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, a FADEUP foi a 

minha escolha. Nesta faculdade, aprendi aos poucos que na profissão de 

docente as práticas são investidas do ponto de vista teórico e metodológico, e 

contribuem para a construção de um conhecimento profissional docente 

(Nóvoa, 2009). 

Na minha construção profissional, aprendi e aprendo “ (…) que o 

professor é a pessoa, e a pessoa é o professor” (idem, 2009, p. 6). Concordo 

com este autor quando afirma que se torna “impossível dissociar a dimensão 

pessoal da profissional, pois ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que 

somos, se encontra muito daquilo que ensinamos” (idem, 2009, p. 6). Ao longo 

do meu trajeto, procurei construir a maior e mais completa bagagem, que me 

possibilitasse enfrentar o meu percurso profissional com menos receios 

possível, podendo solucionar as situações mais complexas inerentes à tarefa 

do docente. 

Ainda assim, tinha como obrigação, juntamente com a bagagem 

adquirida na faculdade, exigir de mim um trabalho e um esforço incessantes, 

na formação contínua, pois o homem é um ser inacabado (Bento, 2006c). 

Em paralelo com os meus estudos, sou treinador da equipa de voleibol 

do IPP e no ano transato adquiri o Titulo de Campeão Regional do Norte e de 

vencedor da Taça do Norte. Trabalho ainda numa empresa outdoor e sou 

treinador de futsal (em voluntariado) de uma equipa de toxicodependentes nos 

Serviços de Assistência das Organizações de Maria (S.A.O.M), num projeto de 

(re) inserção social “Cata-Vidas”, financiado pelo Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, que me completa a nível pessoal. 

Apesar de hoje em dia estarmos numa concorrência desenfreada, num 

ambiente cada vez mais hipercompetitivo, que nos envolve nesta corrida 

aeróbia na procura de trabalho, apesar das verbas cobradas aos estudantes 

serem cada vez mais altas, as ajudas cada vez menores e os professores, por 

sua vez, serem ameaçados constantemente pela perda de emprego, acredito 

que a educação de verdade é uma liberdade, capaz de descortinar e lutar pelos 
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sonhos e ambições. O meu sonho é ser professor e o“ homem é do tamanho 

do seu sonho” (Fernando Pessoa cit por Buschsbaum, 2004, p. 26). 

Ao longo deste percurso, houve risos, bons e maus momentos, esforço, 

dedicação e persistência em nunca virar a cara à primeira adversidade, mas 

acima de tudo aprendizagens, quer como aluno, quer como ser humano. 

 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EXPETATIVAS INICIAIS E IMPACTO COM 

O CONTEXTO DE ESTÁGIO 



Expetativas Iniciais e Impacto com o Contexto de Estágio 

16 
 

 
  



Expetativas Iniciais e Impacto com o Contexto de Estágio 

17 
 

3. EXPETATIVAS INICIAIS E IMPACTO COM O CONTEXTO DE 
ESTÁGIO 

O Estágio Pedagógico representa o culminar de 5 anos de 

aprendizagens e conhecimentos que visa pôr em prática toda a teoria 

aprendida. No meu entender o EP remetia para a formação de docentes 

detentores de capacidade reflexiva, através da qual me tornaria capaz de 

analisar e justificar as minhas decisões em conformidade com os critérios da 

profissão docente. Considero que ao longo deste ano essa capacidade foi 

desenvolvida. 

Iniciar a prática profissional era algo que ambicionava desde o princípio 

do meu percurso académico. Sou apologista que as experiências vivenciadas 

no terreno são muito mais produtivas e que são a melhor forma de 

conseguirmos desenvolver tudo aquilo que aprendemos ao longo de todos os 

anos de estudo. Alarcão & Tavares (1987) referem que a prática deve 

concretizar a componente teórica, tornando-a mais viva e mais real e permitir 

aos professores desenvolver ferramentas que se tornem necessárias à 

execução da profissão. Na mesma linha de pensamento, Onofre (1996, p. 79)  

defende que “A informação teórica proporcionada deve poder ser testada e 

ensaiada na prática através do contacto com a realidade da atividade 

profissional, esta só tem sentido na medida em que se possa constituir como 

um verdadeiro instrumento de conceptualização da prática, do diagnóstico, 

análise e resolução de problemas nas diferentes áreas de intervenção 

profissional, proporcionando o seu desenvolvimento teórico”.  

Na qualidade de professor ambicionava contribuir para a formação dos 

meus alunos, conseguindo familiarizá-los como refere Perrenoud (2002) com 

as águas do ensino. Desta forma, procurei desenvolver os meus alunos de uma 

forma integral, objetivando estimular a consciência crítica, para que todos eles 

desenvolvessem o seu próprio método de “nadar”. 

 Assim, encarei o EP como uma oportunidade única de incrementar a 

minha competência profissional numa situação real, assistir à evolução dos 

alunos segundo a minha orientação, trabalhar diariamente e contribuir para os 

seus progressos a todos os níveis. Segundo Matos (2011a) a competência 
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profissional assenta no desenvolvimento de capacidades pedagógicas, 

didáticas e científicas, associadas a todo o desempenho crítico e reflexivo que 

tem por base a ética profissional, destacando-se o sentido de responsabilidade, 

assiduidade, pontualidade e apresentação das condutas profissionais 

Ambicionava ser um “bom professor” e o mais competente possível, com 

a capacidade de poder transmitir todos os dias um cunho pessoal a cada 

exercício. Não queria limitar-me a instruir sem me questionar acerca do seu 

objetivo, sem saber que ganhos aquele exercício poderia conferir aos meus 

alunos e se seriam pedras importantes na construção do meu caminho e do 

deles. Esta forma de pensar ao longo da prática, ajudou-me a perceber que a 

construção da profissionalidade docente está diretamente relacionada com 

personalidade do professor (Nóvoa, 2009). 

Para melhorar ainda mais este ensino, necessitava ter conhecimento do 

conteúdo, pois é imprescindível conhecer quem estamos a ensinar, mas é 

igualmente importante saber o que se ensina. Tavares & Alarcão (1999) 

defendem ainda que não basta saber em extensão e em profundidade, ser um 

grande especialista de todas as matérias, conhecer e aplicar com mestria as 

técnicas do saber fazer. É necessário ter um desejo enorme de querer ser um 

bom profissional, pois ser professor não é apenas uma ciência, é também uma 

arte que explana amor, dedicação e alegria.  

“Confesso que inicialmente estava um pouco reticente e até com algum medo 

de lecionar dança, porém a cada dia me sinto mais preparado e confiante, pois tenho 

treinado afincadamente à frente do espelho, de forma a poder dominar a coreografia 

na perfeição”. Reflexão nº36 

Desde o início das aulas apercebi-me que a minha turma era muito 

desmotivada, o que me fez desde logo delinear como meta a vontade de elevar 

os níveis motivacionais dos meus alunos, assim como implementar um trabalho 

em equipa, com a coesão como bandeira e entreajuda a todos níveis. Embora 

o comportamento da turma e dos alunos não se circunscreva apenas às aulas, 

é nela que se exprimem de forma mais determinante, porque todos os 
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elementos se encontram em gestão educativa através da interação do 

desenvolvimento e da aprendizagem (Tavares & Alarcão, 1999). 

Queria que os alunos me recordassem como um professor que os 

marcou pela positiva, não tendo sido apenas “mais um” no seu processo de 

formação, que simplesmente lhes deu uma bola e os deixou jogar! Via todos os 

dias os alunos da ESAH passarem pelo meu cooperante e cumprimentarem-no 

com o maior orgulho e em sinal de reconhecimento, sendo, esse mesmo 

sentimento de dever cumprido que queria sentir no final deste ano. 

Outras das ambições era fazer parte da equipa técnica de voleibol do 

desporto escolar. Gostaria de desenvolver um trabalho de formação na equipa, 

tendo por base a minha experiência e gosto pela modalidade, para que as 

alunas evoluíssem e conseguissem ganhar os jogos, mas também se 

divertissem e exponenciassem o gosto pela atividade física. O professor 

Ângelo Correia deu-me a oportunidade de ser seu adjunto, o que contribuiu 

para que ao longo deste ano sentisse que realizei os meus objetivos 

relativamente à equipa de juniores da ESAH. 

Concluído este EP, espero ter sido aquele professor que demonstrou 

que não existem barreiras intransponíveis, aquele treinador que fez as suas 

atletas acreditarem que pequenos passos podem construir uma grande 

caminhada e aquele profissional que contribuiu para a evolução dos colegas, 

tendo um papel preponderante na comunidade escolar. 

3.1 Grupo Disciplinar de Educação Física da Escola Alexandre 

Herculano 

Ser professor é educar-se, crescer e desenvolver-se com os alunos, 

colegas e a escola. Este aspeto remete-me para outra das minhas expetativas, 

que seria o desenvolvimento da cultura profissional, ou seja, compreender os 

sentidos da instituição na qual me inseria, integrar-me na profissão e aprender 

com os colegas mais experientes, refletindo estas aprendizagens de forma a 

evoluir, aperfeiçoar e inovar (Nóvoa, 2009) . 

A disciplina de Educação Física pertence ao Departamento de 

Expressões, coordenado pela Dr.ª Ana Maria Alves, sendo o professor Nelson 
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Dias o Coordenador da Área Disciplinar de Educação Física, da qual fazem 

parte 9 professores (2 efetivos e 7 contratados), 6 estagiários (3 do ISMAI e 3 

da FADEUP). 

No campo da integração com os colegas de profissão as expetativas 

foram alcançadas e até superadas, pois encontrei uma equipa de trabalho que 

se esforçou ao máximo para o bem da escola, deixando de parte as glórias 

pessoais em prol das glórias do grupo. Os meus colegas de profissão nunca 

me olharam como apenas um estagiário, faziam-me sentir integrado, tornando 

a minha opinião importante. Este aspeto coloca a organização escolar como 

um ambiente que não se destina apenas à formação de pessoas, mas 

essencialmente como uma estrutura legítima de representação social que 

mobiliza agentes sociais e recursos que se convertem em serviços 

educacionais à sua população. 

Desta forma, em contexto escolar faz todo o sentido articular os 

conhecimentos dos professores iniciantes com os mais experientes, quer 

através da cedência de material pedagógico, quer através da reflexão, o que 

nos encaminha para uma crescente evolução na carreira (Soares, 2004). 

Tanto os professores do quadro da escola, como todos os contratados, 

apresentavam uma vasta experiência de lecionação, aspeto que me remetia 

para uma maior noção de competência da sua parte, quando comparado 

comigo. Por norma, a experiência conferia-lhes maior e melhor capacidade de 

se ajustar à especificidade de um determinado contexto, pois ter experiência é 

uma condição de excelência para a resolução de possíveis constrangimentos 

situacionais (Siedentop, 1991). 

O envolvimento com a sabedoria própria dos professores mais 

experientes da ESAH foi crucial no meu processo de formação como professor, 

na medida em que constituiu um meio propício para colmatar as lacunas das 

sistematizações teóricas. Este convívio com os “amigos” de profissão, da qual 

destaco a dimensão qualitativa como resultado de uma prática diversificada e 

refletida, encaminhou-me para um sentido de pertença a uma família, onde a 

opinião de um estagiário era relevante (Onofre, 1996). 
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“Realço ainda a disponibilidade de todos os professores titulares da 

escola, assim como as estagiárias do ISMAI na preparação da atividade, 

demonstrando uma vez mais a união deste grupo disciplinar”. Diário de bordo 

p.14 

Todas as minhas experiências em contexto educativo nunca se 

perpetuaram durante todo um ano letivo com o mesmo grupo de alunos. Isto 

fazia-me recear não conseguir desenvolver o tato pedagógico necessário à 

profissão, pois estava convicto que sem essa capacidade de relação e 

comunicação não é possível cumprir o ato de educar (Nóvoa, 2009). 

Na minha perspetiva de professor, o educando não foi encarado apenas 

como sendo um agente capaz de condicionar o processo educativo, mas sim 

como o destinatário a quem se dirige o desenvolvimento e aprendizagem. Foi 

em função do educando e da escola que concebi e organizei o meu ensino, 

através de uma clara definição de tarefas, estratégias e objetivos para a 

melhoria da ação dos meus educandos e foi desta forma que ao longo do ano 

projetei o meu ensino tendo em conta toda a envolvente onde estava inserido 

(Tavares & Alarcão, 1999).  

Ao longo do estágio, a minha formação para a docência privilegiou as 

formas de análise e grande exploração de conteúdos. Tentei tornar-me num 

professor mais culto e socialmente interveniente, de forma a me ambientar a 

realizar o intercâmbio entre toda a escola e a vida da comunidade (Onofre, 

1996). 

3.2 Núcleo de Estágio 

As expetativas iniciais quanto ao trabalho em equipa desenvolvidas pelo 

núcleo de estágio, prendiam-se em torno das comunidades de prática, no 

interior da escola e no contexto dos movimentos pedagógicos. Apesar de ser 

composto por pessoas diferentes e por toda a sua complexidade de 

comportamentos e atitudes adjacentes aos seus projetos individuais, eu 

acreditava que poderíamos remar todos para o mesmo porto. E estava certo! 
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Perspetivava o desenvolvimento de um espírito de equipa, que 

representasse acima de tudo, o lado social e afetivo das relações entre todos 

nós, que apontasse para a obtenção de resultados, eficácia e rendimento. 

Estava convicto que não podia existir trabalho em equipa sem o reforço da 

comunicação entre todo o grupo, e desde cedo tentei relacionar-me com as 

minhas colegas de modo a que estabelecêssemos interações que 

complementassem os nossos desempenhos na escola (Araújo, 2007). 

O núcleo de estágio no qual me inseri apontou objetivos ambiciosos. 

Não fáceis de atingir, mas também não impossíveis. Estabelecemos objetivos 

com metas desafiadoras, do qual é exemplo o Clube de Desporto da Escola 

Alexandre Herculano.  

Este grupo ajudou-me a crescer como professor, pois era notório o 

empenho e o trabalho de todos, onde as ideias foram todas aceites, discutidas 

e que nos encaminharam para os resultados pretendidos, porque fomos 

capazes de transpor todas as barreiras como equipa para podermos sobressair 

como individualidades. 

“Este evento começou a ser projetado com uma semana de 

antecedência, com a preparação do calendário de jogos e o regulamento. 

Desde já, quero deixar uma palavra de apreço e agradecimento às minhas 

colegas, por todo o empenho e espirito de grupo demonstrado uma vez mais 

na preparação das atividades” Diário de Bordo p.24. 

Em suma, considero que esta equipa de trabalho foi importante para a 

minha ascensão como profissional, na medida em que me possibilitou dotar-me 

de saberes e competências específicas que contribuíram para o 

desenvolvimento de saberes e mestrias particulares da função de docente. 

(Onofre, 1996). 

3.3 Supervisão /Orientação de estágio para a minha formação 

Entendia a minha formação como um processo contínuo e sistemático 

que me permitisse inovar e aperfeiçoar o meu saber e saber fazer. Para tal 

necessitava de uma supervisão/orientação, de maneira a conseguir trilhar o 
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meu caminho da melhor forma. A supervisão é entendida por Alarcão & 

Tavares (1987) como um processo onde o professor mais experiente e mais 

informado orienta um candidato a professor no desenvolvimento humano e 

profissional. 

A orientação da prática pedagógica incidiu de forma direta no processo 

de ensino-aprendizagem, facilitando o meu desenvolvimento, podendo ainda 

ter contribuído para o processo e desenvolvimento dos meus orientadores, 

através de um processo de informação-reflexão-ação-reflexão realizada com os 

mesmos (Alarcão & Tavares, 1987). 

Ambicionava que estes fossem timoneiros na minha rota de 

aprendizagem e me direcionassem na qualidade de estudante-estagiário para o 

caminho certo, refletindo comigo sobre todo o processo de ensino-

aprendizagem. Os professores, orientador e cooperante, apresentaram-se 

como meus formadores profissionais, dos quais esperei e obtive justiça, 

confiança, honestidade, compreensão, exigência, disponibilidade, competência 

e amizade. Estes assumiram a responsabilidade de me conduzir ao exame 

reflexivo dos meus atos pedagógicos e das relações estabelecidas 

(Alburquerque; et al., 2002). 

Ambos foram parte integrante de todo o processo de estágio e através da 

sua experiência transmitiram-me todo o seu saber e o seu saber-fazer 

contribuindo para a minha evolução. A supervisão apresenta-se como um 

espaço complexo, porque congrega a dimensão teórica e a dimensão prática, 

através dos quais estes elementos nos transmitiram toda a sua experiência 

(Alarcão & Tavares, 1987). 

Silva (2009) realizou um retrospetiva das várias fases de evolução da 

supervisão pedagógica e verificou a existência de uma fase mais tradicional, 

assente na necessidade de preparar o estudante-estagiário para a profissão , 

sendo que o supervisor apresentava como função transmitir conhecimentos , e 

ao formando cingia-se ao papel recetor passivo seguindo as orientações do 

seu supervisor. De forma gradual a supervisão foi entendida como um 

processo aberto no qual coube aos supervisores encaminhar o formando para 



Expetativas Iniciais e Impacto com o Contexto de Estágio 

24 
 

a reflexão da prática na procura de soluções para os desafios, tal como 

aconteceu ao longo de todo este ano letivo. 

Da parte dos orientadores, contei com o máximo de apoio e exigência, 

estando certo que as suas experiências contribuiriam para a minha melhoria, 

estando recetivo às suas críticas e opiniões. Devilard (cit. por Araújo, 2007, p. 

8) afirma que “não pode haver uma boa equipa sem alguém que a veja jogar e 

a faça refletir sobre os erros e lhe dê feedback” 
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4. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

4.1 Enquadramento Legal   

Na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto o EP é balizado 

através da confluência de determinadas normas, nomeadamente, legais, 

institucionais e funcionais. 

Segundo o artigo 1º das normas orientadoras do Estágio elaborado por 

Matos (2011a, p. 2), “a Iniciação à Prática Profissional do Ciclo de Estudos 

conducente ao grau de Mestre em Ensino de Educação Física da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto integra o Estágio Profissional – Prática de 

Ensino Supervisionada e o correspondente Relatório, rege-se pelas normas da 

instituição universitária e pela legislação específica acerca da Habilitação 

Profissional para a Docência”. 

O EP tem como princípios decorrentes da prática as orientações legais 

patenteadas no , (Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março ), no, (Decreto-lei n.º 

43/2007 de 22 de fevereiro) e demais legislação aplicável no que reporta à 

obtenção do grau Mestre e a obtenção de habilitações profissionais para a 

docência. 

Na qualidade de estudante-estagiário, competiu-me elaborar todo o 

processo de ensino-aprendizagem de uma turma ao longo do ano letivo, sendo 

este conduzido e supervisionado pelo professor cooperante e pelo orientador. 

Segundo o, (Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro) a qualificação 

profissional que habilita para a docência deve ser um quadro onde se 

estabelece uma pareceria formal, estável, qualificada e qualificante, 

estabelecida entre instituições do ensino superior e estabelecimentos de 

educação básica e de ensino secundário”. 

 Este mesmo decreto defende que este método de atribuição das 

competências e habilidades necessárias para a docência valoriza a dimensão 

do conhecimento da fundamentação, da prática do ensino e da iniciação à 

prática profissional, incluindo a prática de ensino supervisionada. 
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4.2 Enquadramento Institucional 

No panorama institucional, o EP é uma unidade curricular conducente ao 

grau de Mestre em Ensino da Educação Física no Ensino Básico e Secundário, 

que decorre na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto entre o 

terceiro e quarto semestres deste o ciclo de estudos. O EP, como já foi 

mencionado anteriormente, rege-se pela legislação específica à Habilitação 

Profissional para a docência, contudo também se rege concomitantemente pelo 

regulamento Geral dos segundos Ciclos da Universidade do Porto, o 

regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional, assim como as 

Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducentes 

ao Grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário da FADEUP. 

As atividades referentes ao meu estágio profissional iniciaram-se no dia 

1 de setembro de 2011, prolongando-se ao longo de todo o ano letivo. Desta 

forma, assumi o estágio como um projeto de formação, no qual se integra o 

conhecimento proposicional e prático, numa contextualização da teoria com o 

espaço escolar. Este processo visava promover-me como um professor eficaz, 

capaz de efetuar um ensino de qualidade (Matos, 2011a). 

Tendo em conta o Regulamento da Faculdade, o estudante estagiário foi 

acompanhado por um Orientador da FADEUP. No meu caso, fui orientado pelo 

Mestre Mário Cachada, que entre outras funções, se destacou a de apoiar a 

conceção e realização do Projeto de Formação Individual (PFI) e do Relatório 

de Estágio, assim como garantir todas as fases do ciclo de supervisão da 

realização dos mesmos (Matos, 2011a). Este regulamento refere-se ainda ao 

acompanhamento do estudante, por um Professor Cooperante, que no meu 

caso foi o Professor Ângelo Correia.  

Ambos tiveram um papel importante no meu desenvolvimento e 

aprendizagem, no qual destaco a necessidade de me encaminharem para a 

reflexão, comprometimento e responsabilização durante todo o processo de 

formação (Alarcão & Tavares, 1987) . Ajudaram-me no confronto com os 
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problemas reais cuja resolução passou pela reflexão, levantamento de 

hipóteses e aprendizagem com a experiência dos erros cometidos (Alarcão, 

1996). 

O regulamento formulado por Matos (2011b) defende que o EP visa a 

integração de todo o exercício da vida profissional, de forma orientada e 

progressiva, através do ensino supervisionado (pelos professores supracitados) 

em contexto real, estimulando o desenvolvimento de competências 

profissionais nas seguintes áreas de desempenho:  

Área 1 - “Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem” 

Área 2 - “Participação na Escola” 

Área 3 - “Relação com a Comunidade” 

Área 4 - “Desenvolvimento Profissional”    

Segundo o documento das normas orientadoras, a área 1 engloba a 

conceção, o planeamento, a realização e a avaliação do ensino e teve como 

objetivo permitir que o professor estagiário fosse capaz de construir uma 

estratégia de intervenção, conduzida por objetivos pedagógicos, que 

garantissem o ensino da Educação Física, orientando o processo de educação 

e formação do aluno para uma maior eficácia pedagógica. Na qualidade de 

professor, apresentei como principal preocupação o crescimento individual e 

coletivo da turma a todos os níveis. 

As áreas 2 e 3 englobaram a participação na escola e a relação com a 

comunidade. Estas reportam todas as atividades não letivas que o estagiário 

desenvolveu de forma individual, com o núcleo de estágio e/ou com a Área 

Disciplinar na comunidade. Teve como objetivo “contribuir para a promoção do 

sucesso educativo, no reforço do papel do professor de Educação Física na 

escola e na comunidade local, bem como da disciplina de Educação Física, 

através de uma intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e 

inovadora” (Matos, 2011a, p. 6). 

Por último, a área do Desenvolvimento Profissional abrangeu as 

atividades e vivências que contribuíram para a minha competência profissional, 



Enquadramento da Prática Profissional 

30 
 

na qual me apercebi da necessidade do desenvolvimento da profissão com 

base na reflexão, atividade, experiência e investigação. Nesta linha de 

pensamento o autor García (1999, p. 19)  refere que “a formação não nos deve 

levar a pensar que esta se realiza unicamente de forma autónoma” 

4.3 Enquadramento de Natureza Funcional 

4.3.1 A minha primeira escola 

A escola apresentou-se como um meio privilegiado na troca de 

informações e experiências significativas durante o meu ano de estágio. 

Os professores, nos dias de hoje, devem, indubitavelmente, saber mais 

que no passado. Todavia esta aquisição de conhecimentos deve ser renovada 

e acrescentada. Assim, sabendo que as capacidades surgem através da 

vivência das situações, acho importante apresentar a Escola que me 

apadrinhou nesta entrada para a vida profissional (Bento, 1979). 

A Escola Secundária Alexandre Herculano situa-se na Avenida Camilo, 

freguesia do Bonfim, na Cidade do Porto. 

Segundo os dados da Câmara Municipal do Porto, a freguesia onde se 

situa a escola tem cerca de 35 mil habitantes e uma área de, 

aproximadamente, 292 hectares. No seu património apresentam lugar de 

destaque, a Fábrica Manuel Pinto de Azevedo, a Casa do Poço das Patas e a 

Igreja Paroquial do Bonfim. 

O nome da escola deve-se ao escritor do século XIX, Alexandre 

Herculano de Carvalho Araújo e teve como arquiteto o portuense Marques da 

Silva. Nesta instituição sempre se registou uma enorme afluência de alunos, 

porém nos últimos anos verifica-se um decréscimo, que encontra justificação 

no declínio da taxa de natalidade em Portugal e na abertura de outros 

estabelecimentos com condições de ensino semelhantes, mais perto das suas 

residências. A título de exemplo, a Escola Secundária Rainha Santa Isabel 

extinguiu-se, fundindo-se em 2003 com a ESAH.  
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Segundo o relatório da Avaliação Externa, conduzido pela Inspeção 

Geral da Educação, a ESAH apresenta-se “socioeconomicamente num 

contexto em que o nível social, cultural e económico das famílias dos alunos 

que a frequentam constitui um fator desfavorável ao seu desempenho escolar” 

(IGE, 2009, p. 3). Verifica-se que parte significativa da população provém de 

contextos socialmente vulneráveis, cuja “sua socialização primária ocorreu em 

grupos familiares problemáticos, do ponto de vista das condições de existência 

material, cultural e simbólica, não lhes sendo possível incorporar saberes, 

valores e padrões de conduta consonantes com uma adaptação harmoniosa da 

escola” (Projeto Educativo da Escola, 2009, p. 5). 

Nos últimos anos face ao fenómeno imigratório, Portugal tem recebido 

pessoas de várias nacionalidades (chineses, ucranianos, russos, marroquinos, 

paquistaneses, brasileiros, angolanos e outros), sendo a ESAH um reflexo 

dessa heterogeneidade demográfica sentida na comunidade envolvente. 

Particularmente a minha turma tinha uma aluna moldava. Esta escola é ainda 

uma referência na área da educação bilingue, tendo um total de 38 alunos 

surdos, possibilitando a inclusão e promovendo a equidade educativa. 

As suas condições estruturais representaram algum embaraço ao 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, na medida em que as 

condições materiais e espaciais não são as melhores. Contudo, esta escola é 

dotada de uma Biblioteca/Centro de Recursos Educativos, Gabinetes de 

Direção, Gabinete de Psicologia, Sala de Professores entre outros espaços. 

Relativamente à Área Disciplinar de Educação Física, a escola oferece 

dois ginásios, uma piscina e um campo exterior com pista de atletismo. Estes 

espaços não se encontram nas melhores condições para a prática da 

Educação Física. A piscina, por exemplo, para além de dimensões muito 

reduzidas tem apenas um balneário, o que obriga os alunos a virem cobertos 

com toalhas desde o balneário, tendo de passar por espaços exteriores à 

piscina. O campo exterior possui 2 campos de basquetebol, um de andebol e 

futebol e uma pista de atletismo ao redor destes. Este espaço confere boas 

condições para a prática das modalidades coletivas, todavia o mesmo não 
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acontece com o atletismo, designadamente para salto em altura, e lançamento 

do peso. O ginásio grande é a estrutura que se encontra mais deteriorada, com 

dezenas de vidros partidos e o soalho um pouco danificado. Todavia é possível 

lecionar as modalidades de voleibol, basquetebol ou badminton neste espaço. 

Estava agendada para o ano passado uma intervenção de fundo na 

estrutura do edifício, realizada no âmbito do Programa de Modernização do 

Parque Escolar, que tinha como objetivo anular alguns constrangimentos que 

circunstanciam o processo de ensino aprendizagem, de forma a potenciarem o 

sucesso educativo dos alunos, porém esta intervenção não ocorreu. 

No que concerne ao corpo docente, esta instuição dispõe de recursos 

humanos estáveis, pois a maioria dos professores integra o quadro de 

nomeação definitiva e apresenta um currículo profissional com mais de 20 anos 

de serviço. 

O corpo não docente conta com 13 assistentes técnicos e 27 assistentes 

operacionais, que segundo o projeto educativo da ESAH é insuficiente para 

fazer face às necessidades dos serviços, o que leva a que ocorram alguns 

constrangimentos no desenvolvimento das funções profissionais. Apesar do 

que se encontra patenteado neste documento, durante o ano nunca me 

apercebi da maioria destas situações. 

Relativamente à relação da escola com a comunidade envolvente, esta 

instituição tem protocolos com a Faculdade de Letras, a FADEUP e o Instituto 

Superior da Maia, no que concerne à formação de professores. Apresenta 

ainda parcerias com a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e 

Coimbra, Escola Superior de Educação do Porto, Fundação Serralves, Deco-

jovem, comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco do Porto 

Oriental, Tribunal de Menores, Policia de Segurança Pública e no âmbito do 

Programa Escola Segura, Centro do Bonfim e Instituto Português do Sangue. 

Todas estas parcerias apresentam-se como importantes na renovação de 

conhecimentos e saberes da escola, na medida em que o ensino necessita de 

profissionais com o domínio adequado da ciência e da técnica, isto é, de uma 
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competência profissional, que na minha opinião estes protocolos ajudam a 

promover (García, 1999). 

Por fim, acho importante referir que todas estas caraterísticas acima 

descritas ajudaram formar-me como profissional. Apesar de esta escola não 

reunir as condições ideais para o Ensino da Educação Física, com alguns 

entraves devido às condições precárias de algumas infraestruturas, consegui, 

de forma gradual, adaptar-me a todas as condições, obtendo experiências 

extremamente ricas que me fizeram evoluir progressivamente. 

“O início da aula ocorreu com um ligeiro atraso, pois o elástico central 

não se encontrava nas melhores condições. Nesta sequência, eu e o Professor 

Cooperante Ângelo Correia tivemos de encontrar uma forma de conseguir 

mantê-lo esticado. Saliento a enorme capacidade de desenrasque que ambos 

demonstramos de forma a conseguir manter o elástico esticado, onde 

realizamos uma triangulação de forças, utilizada na montagem do rapel”. 

Reflexão nº6 

Durante todo este ano, a escola expôs-me a diferentes e aliciantes 

desafios, que me fizeram refletir acerca da prática, isto é, fizeram-me criticar e 

desenvolver as teorias e práticas a cada reflexão individual, na ação e sobre 

esta, acerca de cada atitude e cada decisão, que modelaram as minhas 

primeiras experiências no ensino (Zeichner, 1993). 

4.3.2 A Minha Turma 10ºE 

O conhecimento dos alunos, bem como o das suas características, são 

informações imprescindíveis a qualquer professor (Costa, 1996a).  

Dentro de um grupo/turma existe multiplicidade e diversidade de seres, 

com personalidades distintas, fruto das suas culturas. Segundo a UNESCO 

(2001, p. 5) “essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade 

das identidades que caraterizam os grupos e as sociedades que compõem a 

humanidade”. 

Com o intuito de sabermos um pouco mais acerca dos nossos alunos, o 

Núcleo de Estágio formulou uma Ficha de Identificação Pessoal (FIP). Nesta 
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constava um conjunto de perguntas sobre o aluno, o agregado familiar, a sua 

condição de saúde e os seus gostos e expectativas face à disciplina. 

A FIP foi primeiramente enviada via correio eletrónico, porém essa 

estratégia acabou por não se mostrar eficiente, uma vez que alguns dos alunos 

não responderam no tempo estipulado. Posteriormente, foi adotada outra 

estratégia, no sentido de incutir maior responsabilidade nos alunos, sendo a 

FIP entregue a um dos discentes e solicitado que se organizassem para que 

fosse fotocopiada e entregue corretamente preenchida. 

A turma do 10ºE do agrupamento de línguas e humanidades da ESAH 

inicialmente era constituída por 22 alunos dos quais 16 do sexo feminino, e 6 

do sexo masculino. Durante o ano letivo um aluno do sexo masculino e outra 

do sexo feminino não completaram o ano, sendo que a turma passou a ser de 

20 alunos. 

Parece ser comum nas escolas do nosso País encontrar a frequentar o 

10º ano alunos cujas idades não são as que teoricamente deveriam fazer parte 

deste ano de escolaridade, não sendo a minha turma uma exceção. Por norma, 

o 10º ano de escolaridade é caraterizado por ser um período frequentado por 

jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. Especificamente a 

minha turma era constituída por alunos com idades entendidas entre os 14 e os 

18 anos de idade, sendo que 9 destes elementos já deveriam frequentar anos 

de ensino superiores. 

Efetivamente, a família padrão deverá ser constituída pelos pais e 

irmãos, e deverá caber tanto ao pai como à mãe a liderança dessa família, bem 

como a educação dos filhos. Porém, nem sempre isso acontece e por vezes as 

famílias são disfuncionais sendo só um dos progenitores a liderar e educar, ou, 

por vezes, mesmo nenhum dos dois. No caso particular da minha turma 

verificou-se que o agregado familiar variava entre os 2 e os 4 elementos, sendo 

que apenas um dos alunos vivia sozinho e metade dos alunos vivia num 

agregado familiar constituído por 3 elementos. Importa ainda referir que outros 

apenas residiam com os pais, seguindo-se os alunos que viviam com os pais e 
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pelo menos um irmão, havendo ainda alunos a viver apenas com um dos 

progenitores ou também com irmãos. 

No que respeita ao Encarregado de Educação, no 10º E verifiquei que 

em 14 alunos da turma, o seu responsável é a mãe, já os restantes 6, 

apresentavam o pai como sendo o Encarregado de Educação. Relativamente a 

este aspeto, acho pertinente referir que a diretora de turma constatava que a 

maioria dos Encarregados de Educação não comparecia às reuniões 

marcadas.  

Saber a área de residência dos alunos foi fundamental para perceber se 

o trajeto escola/casa poderia ter influência nos atrasos. Foi possível concluir 

que cerca de 59% dos alunos viviam na zona do Porto e os restantes em zonas 

periféricas da cidade, não tendo qualquer problema de atraso causados pelo 

transporte. 

Relativamente aos problemas respeitantes à saúde dos alunos, foi 

possível concluir que a maioria da turma é saudável, uma vez que não sofriam 

de qualquer problema de saúde que os impedisse de realizar as aulas. 

Contudo, foi dada importância aos 4 alunos que apresentavam problemas de 

saúde, tais como má circulação, problemas visuais (glaucoma), asma ou 

problemas no joelho, aspetos que, não influenciaram de forma significativa a 

minha forma de atuar e os exercícios administrados. 

A média do número de horas de sono e a quantidade de refeições 

diárias são importantes, uma vez que poderiam conferir diversas repercussões, 

provocando perda de qualidade de vida, diminuição do desempenho dos 

alunos na sua atividade diária e particularmente na atividade física 

desenvolvida na disciplina de Educação Física (Henriques, 2008). 

 Foi possível concluir que a média de horas de sono é de 8 horas e de 

refeições diárias é 4. Ainda assim, alguns alunos dormem cerca de 7 horas, e 

também é comum alguns alunos fazerem cerca de 5 refeições diárias. 

Quanto à ocupação dos tempos livres, a atividade preferida é estar com 

os amigos. Segue-se, o gosto por ouvir música e as idas ao cinema. Ainda com 

a preferência de alguns alunos, encontramos a navegação na internet, seguida 
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pela atividade de ver televisão. Por último surgem as atividades de praticar 

desporto e caminhar, aspeto que tentei alterar.  

Quanto às disciplinas favoritas, verifiquei que 23,1% dos alunos 

preferiam a Educação Física, seguindo-se a disciplina de Inglês, Espanhol, 

História, Geografia e Português. Cerca de 2 alunos mostraram não preferir 

nenhuma disciplina em particular e por fim 2 alunos preferem Filosofia e 

Psicologia. 

Relativamente à Educação Física, das modalidades favoritas dos alunos, 

destacam-se os jogos desportivos coletivos, sendo futebol e o basquetebol as 

prediletas, seguindo-se o voleibol. Quanto às modalidades individuais, 

destacaram-se a preferência dos alunos pelo atletismo e pela ginástica. 

Associado à pergunta sobre as modalidades favoritas dos alunos, surgia uma 

outra de extrema importância relativamente à prática de alguma modalidade 

federada. No início do ano apenas um elemento praticava desporto federado, 

ao longo deste ano consegui envolver 4 das minhas alunas na prática de 

desporto fora do contexto de sala de aula, aspeto que considero muito positivo. 

A turma foi ainda questionada acerca dos seus objetivos para a aula de 

Educação Física, onde estes apontaram como principais a realização de 

atividade física, desenvolver a condição física e obter saúde e bem-estar. Por 

outro lado, também a média escolar era um foco de interesse para estes 

alunos, sendo que 3 dos alunos encontravam-se matriculados em Educação 

Física com o intuito de subirem a sua média. 

Um dos aspetos referido muitas vezes nas reuniões com a diretora de 

turma e restantes professores, era o facto da relação entre os alunos não ser a 

mais saudável, explicado pelo facto destes serem provenientes de diferentes 

escolas com culturas distintas, que influenciaram a natureza das suas 

interações em quantidade e qualidade e os encaminharam para a formação de 

subgrupos (Postic, 1984). 

 Melhorar este aspeto e criar um espirito de equipa/grupo fez parte dos 

meus objetivos pretendidos e alcançados.  
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“Foi único professor que conseguiu juntar-nos como turma e fazer-nos 

superar os problemas. Todos temos orgulho em poder dizer que o professor 

Fábio Teixeira foi nosso professor”  1 

 A acumular às fracas relações interpessoais, a turma encontrava-se 

muito desmotivada para a prática da Educação Física. Desta forma, na 

qualidade de professor senti a necessidade de desenvolver estratégias para 

elevar os índices de motivação durante as aulas, assim como a adoção de 

estilos de vida saudáveis, nomeadamente a prática desportiva fora do contexto 

escolar, contribuído para o desenvolvimento positivo dos meus alunos. 

Transmiti-lhes ainda conceitos importantes acerca de companheirismo, 

trabalho em equipa, disciplina, responsabilidade, respeito, lealdade e justiça 

(Gutiérrez & Pascual, 2005). 

Em suma, refiro que a turma na sua globalidade era heterogénea e 

como professor tenho a noção que as minhas atitudes constituíram uma 

variável fundamental no que se refere à promoção, integração, respeito pela 

diversidade e aplicação das estratégias, para que a equidade fosse a palavra 

de ordem (Pereira, 2004). Todos estes processos, assim como os objetivos e 

desafios lançados permitiram-me estabelecer relações de afetividade com 

todos eles, estando ciente que os conheci como alunos e como pessoas, o que 

me faz sentir capaz de falar de todos individualmente, apontando quais os 

aspetos mais vincados das suas personalidades. 

 “ Foi o professor que mais se dedicou aos seus alunos e que para além 

de professor também foi um grande amigo. Apoio-nos sempre, acreditou em 

nós e nunca deixou de acreditar no nosso potencial. A verdade é que não nos 

deixou sempre em qualquer circunstância, seja qual fosse o problema 

podíamos desabafar. No fundo para além de professor fez uns grandes extras 

e foi isso que ajudou a torná-lo especial para nós”2 

                                            
1
 Carta ao professor 

2
 Idem 
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4.4 Enquadramento conceptual  

O estágio pedagógico segundo Cardoso (2009) , é um meio de 

excelência para o desenvolvimento das competências que promovem um bom 

desempenho na qualidade de professor de Educação Física, preparando-nos 

para a profissão.  

Esta afirmação quando transportada para a prática no terreno, tem sido 

debatida como uma das principais componentes da formação dos professores, 

porque no ensino e na docência, tal como noutras profissões, é necessário 

assegurarmos que quem as exerce, tem um domínio adequado da ciência, 

técnica e arte, isto é, possuem competência profissional (García, 1999). 

Para que a minha intervenção em contexto escolar tivesse significado 

educativo, foi imprescindível o conhecimento pormenorizado da escola, das 

suas caraterísticas, potencialidades e necessidades patenteadas no Projeto 

Educativo da Escola, assim como um conhecimento mais aprofundado das leis 

que regulam o estabelecimento de ensino, não esquecendo a relevância que o 

papel da escola pode ter na comunidade.  

A formação dos professores assenta numa interação entre o formador e 

o formando, com um objetivo de mudança, desenvolvida num contexto 

organizado e institucional mais ao menos balizado (García, 1999). 

 Integrada nesta perspetiva a formação, tanto inicial como continua, 

constituiu uma chave para o êxito exigida pela sociedade (Albuquerque et al., 

2008). 

O modelo de Estágio da FADEUP assenta no modelo reflexivo da 

formação dos professores, no qual o estudante estagiário em formação é o 

centro de todo este processo. Uma das formas de realizar um ensino reflexivo 

passou por tornar mais consciente o meu saber tácito, trabalhando-o e 

melhorando-o através da crítica construtiva (Zeichner, 1993).  

A reflexibilidade, a competência de ensino e a integração social foram 

capacidades preponderantes para eu me formar como profissional reflexivo, e 

que me ajudaram a desenvolver teorias sobre o ensino, os alunos, as 
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comunidades, escolar e envolvente, sobre as relações humanas e 

institucionais. Este modelo permitiu-me ao longo do estágio desenvolver a 

reflexibilidade na minha prática, melhorar a tomada de decisões e emissão de 

juízos, enfim, tornar-me responsável e ator principal do meu conhecimento 

prático. Tornou-me capaz de representar um pensamento valorizador de 

origens, propósitos e consequências da minha profissão e do meu 

desempenho (Albuquerque et al., 2008). 

4.4.1 A Formação de Professores  

 “A formação é um fazer permanente que se refaz constantemente na 

ação. Para se ser, tem de se estar sendo” (Freire, 1996, p. 34) 

A educação tem vindo a viver um tempo de grandes incertezas e 

algumas perplexidades, sentindo-se muitas vezes a necessidade de uma 

mudança. O campo da formação dos professores tem sido particularmente 

exposto, mas é preciso fazer um esforço para manter a lucidez (Nóvoa, 2009). 

Nesta linha de pensamento, acho importante fazer referência à formação 

de professores, acerca das necessidades de se identificar um consenso de 

valores e competências profissionais, finalidades, conteúdos e estratégias que 

compõem a formação de um profissional de Educação Física, assim como a 

sua complexidade. Costa et al. (1996, pp. 6-7) referem ainda que “a 

aprendizagem da profissão docente é um processo complexo, que se realiza 

durante toda a vida profissional e antes mesmo da entrada em curso de 

preparação formal para a docência, envolvendo tipos de influência em 

diferentes contextos”. 

Segundo o mesmo autor, o reconhecimento de um professor como 

profissional provido de competências e saberes específicos, implica o 

reconhecimento de que a aprendizagem de um professor, a aquisição desses 

saberes e competências específicas foi construída durante todo o seu processo 

de formação. Todavia esta minha aprendizagem da profissão docente, iniciou-

se antes do meu curso de formação inicial e não irá findar-se com a obtenção 

do grau mestre em ensino. A procura de novos conhecimentos será algo que 



Enquadramento da Prática Profissional 

40 
 

irei perpetuar ao longo de toda a minha carreira, com o intuito de me tornar 

melhor professor.  

García (1999) realça que a formação de professores deve ser vista como 

um contínuo, na qual se entrosam o princípio da integração de práticas 

escolares, curriculares e de ensino, a formação inicial com o desenvolvimento 

profissional, a integração teórica com a  prática e a individualização. Por 

exemplo, no meu caso, retirei as primeiras ilações do que significava ser 

professor, através das minhas experiências enquanto atleta e aluno durante o 

ensino básico e secundário, no qual estive exposto a modelos de ensino e 

padrões comportamentais que moldaram conceções acerca da Educação 

Física.  

Contudo, a formação inicial foi um período importante, onde adquiri 

conhecimentos científicos e pedagógicos e também as competências 

necessárias para enfrentar a carreira de docente, alterando as minhas 

incorretas preconceções sobre a Educação Física o que me permitiu melhorar 

as minhas perspetivas pedagógicas e comportamentos enquanto estudante-

estagiário (Costa et al., 1996). Particularmente nas unidades curriculares das 

didáticas específicas, em que estive matriculado no 1º ano deste 2º ciclo, 

ajudaram-me a compreender melhor o que é ser professor, pois concederam-

me oportunidade de lecionar, com a possibilidade de refletir em conjunto com 

os professores com conhecimento específico dentro de cada modalidade.  

Na ótica de García (1999), a formação pode ser entendida como uma 

função social de transmissão de saberes, de saber-fazer ou ainda de saber-ser, 

que é exercido em prol da cultura dominante. Esta pode ser ainda entendida 

como um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa, indo de 

encontro à maturação interna e às possibilidades de aprendizagem e 

experiências do sujeito. Este autor refere ainda que “a formação pode adotar 

diferentes aspetos conforme se considera o ponto de vista do objeto (a 

formação que se oferece, organiza, exteriormente ao sujeito), ou o do sujeito (a 

formação que se ativa como iniciativa pessoal) ” (idem,1999, p.19). 
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4.4.1.2 Orientações conceptuais na Formação de Professores 

Feiman-Nemser (1990) adota a designação orientações conceptuais e 

define este conceito como um conjunto de ideias sobre os objetivos da 

formação de professores e a forma de as alcançar, classificando-as como 

académica, prática, tecnológica, pessoal e critica/social.  

Segundo esta autora a orientação académica gera o ensino como um 

processo de transmissão de conhecimento e desenvolvimento da 

compreensão. Neste sentido, o professor é visto como um intelectual, isto é, 

aquele que manifesta um profundo conhecimento da matéria. 

Durante todo este ano não me restringi a conhecer a matéria a ensinar, 

pois acredito que não seja suficiente para uma prática de sucesso. Na 

qualidade de professor tentei dominar o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, ou seja, a compreender as várias dimensões do conhecimento, 

essenciais ao desempenho da atividade docente, que abarcam o conhecimento 

da matéria, mas também o conhecimento pedagógico geral e o conhecimento 

do contexto (Graça, 1997). Assim, García (1999, p. 7) refere que “juntamente 

com a orientação académica, a orientação na prática tem vindo a ser a 

abordagem mais aceite para aprender a arte, a técnica e o ofício do ensino”. 

Ensinar é um processo de investigação e experimentação, no qual os 

professores aprendem a ensinar através da reflexão na ação e da reflexão 

sobre a ação (Costa, 1996a). García (1999, p. 7) defende ainda que “o modelo 

de aprendizagem associado a esta orientação na formação de professores é a 

aprendizagem por experiência e pela observação”. 

 Fazendo uma ponte entre a orientação académica e a prática, acho 

importante referir que o contacto obtido nas didáticas específicas, conferiram-

me a oportunidade de lecionar aulas de diversas modalidades, constituindo-se 

como uma estratégia de orientação académica de excelência e na promoção 

de um desenvolvimento sistematizado de ação/reflexão/ação, o que me 

permitiu através do conhecimento do conteúdo, ajustá-lo as necessidades dos 

meus alunos (Alburquerque et al., 2005). 



Enquadramento da Prática Profissional 

42 
 

“Refiro uma vez mais os benefícios que este processo de observação 

das aulas do professor Ângelo Correia me concedem, pois aprender com os 

mais experientes é algo que me ajudará a evoluir como profissional.” 4º 

Reflexão de observação do comportamento do professor  

Por outro lado, a orientação tecnológica enaltece as estratégias e os 

procedimentos passíveis de conferirem aos professores competências 

específicas de ensino. Neste sentido depreende-se que o principal objetivo é 

formar professores capazes de desempenharem com eficácia as funções de 

ensino. Segundo García (1999, p. 36)“o importante não é que os professores 

possuam destrezas ou competências, mas que sejam sujeitos intelectualmente 

capazes de selecionar e decidir qual a competência mais adequada em cada 

situação”. 

A orientação pessoal sustenta que tanto o aprender, como o ensinar é 

um processo de cunho pessoal que visa auxiliar o professor a aprender a 

conhecer-se e a desenvolver-se como pessoa. Nesta orientação subentende-

se que o desenvolvimento pessoal, assim como a maturidade psicológica, são 

peças importantes na competência do professor. Isto significa que a formação 

segundo este ponto de vista não é equacionada como um processo de 

aquisição de competências para o ensino, mas sim pensada de forma a 

desenvolver um crescimento psicológico.  

“ (…) Acho importante tecer que estou cada vez mais confiante, pois 

sinto-me a crescer a nível pessoal e profissional” Reflexão nº46 

Por fim, a orientação crítica social faz referência às dimensões ética e 

política do ensino, no qual defende que a formação de professores deve estar 

orientada para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, 

aspeto que tive em conta durante as aulas. Segundo Alburquerque et al. (2005, 

p. 111) “esta perfila uma visão otimista sobre o poder transformador da 

educação e, por outro, acusa a escola de cumplicidade na preservação das 

desigualdades sociais”. 



Enquadramento da Prática Profissional 

43 
 

Cada uma destas orientações enfatiza uma conceção de bom professor 

e de um bom ensino, preconizando propósitos específicos para a formação de 

professores. 

 4.4.2 A Escola como Organização e como Cultura 

As escolas têm sido sujeitas a uma multiplicidade de condicionamentos 

externos cada vez mais distintos (Torres, 2008). A ESAH está confrontada com 

uma enorme diversidade cultural, social, ideológica e politica, proveniente da 

heterogeneidade demográfica sentida neste estabelecimento de ensino. Da 

mesma forma, e com igual importância, a definição da escola como 

organização também se tem constituído como uma das áreas de reflexão que 

se tornou vigente nos últimos tempos. Assim, acho importante fazer um 

enquadramento sobre estas temáticas no meu relatório (Costa, 1996b). 

Desde a Revolução de abril de 1974, a educação escolar tem sido 

estabelecida com o objeto de discussão permanente, através das quais se 

procura perceber quais os melhores modelos de organização e gestão escolar 

e quais os figurinos mais adequados a estas dinâmicas sociais. É neste 

sentido, que o conhecimento do funcionamento escolar está enraizado na 

forma como as escolas foram construídas e sedimentadas no tempo e na sua 

própria identidade. Contudo, diferentes fatores interferiram e alteraram a cultura 

organizacional da escola ao longo do tempo, constituindo um eixo estruturante 

no plano de mudança, quer seja despoletado pela administração central da 

escola, quer seja pela gestão periférica e local da mesma (Torres, 2008). 

Exemplo desta situação foi a fusão da ESAH com a Escola Secundária Rainha 

Santa Isabel.  

O mesmo autor defende que devemos compreender a importância de 

conhecer as especificidades culturais de uma dada organização, assim como 

todos os fatores que contribuíram para o seu desenvolvimento, possuindo um 

conhecimento integral de todas estas especificidades. Deste modo, tentei 

passar imenso tempo na escola, envolvido com a comunidade e fazendo 

perguntas ao corpo docente, ao corpo não docente e até mesmo aos alunos 

para perceber melhor os costumes, práticas de convívio, rituais e tradições da 
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escola. Segundo Vieira (2008, p. 1) “na construção da cultura organizacional as 

intenções, as definições, as conceções e os valores dos fundadores e líderes 

da organização passam a ser compartilhados pelos demais elementos e 

transmitidos aos novos membros, como a maneira correta de pensar e agir 

dentro do contexto organizacional, por meio de algo que se chama legitimação 

e validação”. 

 A cultura é um fator decisivo no funcionamento organizacional de uma 

escola. Schein (cit por Carvalho, 2006b) sustenta que a cultura pode ser 

definida como um padrão de pressupostos básicos, descobertos ou 

desenvolvidos por uma instituição. A cultura organizacional de uma escola é 

composta por inúmeras variáveis que se relacionam e é vista como um 

somatório de vivências, técnicas administrativas, politicas e estratégias que 

sobrepõem fatores humanos individuais e de grupo.  

Morgan (1996) sublinha que a cultura organizacional de uma escola é 

resultado de um processo contínuo, que só faz sentido quando aprendido numa 

totalidade, devido à sua transformação e herança deixada por gerações 

anteriores. Na mesma linha de pensamento Otto (cit por Costa, 1996b, p. 119) 

define cultura organizacional “como uma força social que controla os padrões 

de comportamento organizacional, moldando as cognições e perceções de 

significados e realidades dos seus membros, fornecendo energia afetiva para a 

mobilização e identificando quem pertence e quem não pertence”.  

Esta manifesta-se a três níveis fundamentais: artefactos observáveis, 

valores manifestos e pressupostos básicos. Ao nível dos artefactos, incluem-se 

as estruturas da escola que não se encontram em muito bom estado, como já 

foi referido anteriormente, a sua tecnologia, linguagem e costumes. Os valores 

manifestos são aqueles que são partilhados por todos os elementos de 

organização, os objetivos e as estratégias de intervenção. Fazendo o transfer 

para a minha vida na escola, estes objetivos foram-me transmitidos nas 

reuniões de departamento de Educação Física e nas reuniões de núcleo. O 

último nível é o dos pressupostos básicos e inclui os pensamentos, crenças, 
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perceções, sentimentos conscientes da natureza do tempo, da realidade e das 

relações humanas em contexto de organização (Carvalho, 2006b). 

A escola é cada vez mais por si só um fenómeno cultural, tanto a nível 

institucional, como a nível local. Apercebi-me ao longo deste ano que 

dificilmente existirá um espaço tão intenso de produção cultural, interação 

social e de trocas sólidas como numa escola, transformando a escola, ou até 

mesmo uma turma, num entreposto cultural (Costa, 1996b). 

O mesmo autor retrata que as organizações escolares se caraterizaram 

por elevadas trocas de informação, conhecimentos e finalidades diferenciadas 

de vários interesses e atores sociais com papéis diferentes e provenientes de 

diversas rotas. No meu ponto de vista, é importante reter os processos de 

socialização e construção, reconstrução e recalcamento de informações, pois 

ao longo deste ano apercebi-me da sua importância para uma melhor perceção 

da identidade organizacional da escola. 

Deste modo, ao considerar a educação como um processo contínuo, 

assumi como importante o desenvolvimento dos alunos da minha turma, no 

qual englobei a preservação e transmissão de uma herança cultural, 

nomeadamente através de um evento culminante na modalidade de 

basquetebol, uma vez que tem uma enorme tradição nesta escola. É de fácil 

dedução que a ESAH concede um papel importante de socialização e 

perpetuação de valores a todos os meus alunos, assim como a toda a 

comunidade educativa (Carvalho, 2006b). 

Uma vez que nos estamos a referir à cultura, acho importante mencionar 

que no primeiro semestre do 2º ciclo do Mestrado de Ensino da Educação 

Física do Ensino Básico e Secundário, tive a oportunidade de experienciar na 

minha formação a preparação para uma educação multicultural que foi de uma 

importância crucial. Esta centrou-se não apenas no acesso à informação e no 

conhecimento sobre modelos, teorias e estratégias, mas também no 

desenvolvimento de valores e atitudes que levaram a que me tornasse num 

professor sensível aos preconceitos, aos estereótipos e às injustiças, racismo e 

discriminação (Pereira, 2004). 
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5.REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

O presente capítulo apresenta como propósito retratar a minha 

participação e intervenção na qualidade de estudante estagiário, espelhando 

um processo de ensino-aprendizagem pertinente, intencional, progressivo e 

refletido, respeitando as fases de aprendizagem. 

Expressa ainda estratégias, sentimentos, dificuldades e conquistas na 

integração e interligação das diferentes áreas de atuação, nomeadamente, na 

Organização e Gestão do Ensino e Aprendizagem, Participação na Escola, 

Relação com a Comunidade e Desenvolvimento Profissional. 

5.1 Os primeiros contactos 

Relembro o dia 1 de setembro como o dia em que se iniciou uma 

caminhada há muito desejada. Consciente que momentos de mudança se 

aproximavam, e com eles, os normais sentimentos de insegurança, mas 

também de esperança numa adaptação rápida ao universo escolar. Encarei o 

meu estágio, essencialmente, como a oportunidade de vivenciar experiencias 

que me pudessem preparar para um futuro como docente. 

Nesse mesmo dia eu e as minhas colegas estagiárias tivemos a 

oportunidade de conhecer o nosso professor Cooperante Ângelo Correia, 

assim como toda a escola. Confesso um enorme sentimento de desilusão pelas 

condições em que a escola se encontrava. Todavia, a ESAH tinha uma piscina, 

que apesar de pequena, é um bem precioso para a Educação física, pois estou 

ciente que no panorama atual, a maioria das escolas não possui um sítio onde 

os professores possam proceder ao ensino da natação. 

Apesar de reticente quanto às condições das infraestruturas escolares, 

que refletem o estado atual de muitas das escolas do nossa país, esquecidas 

pelo projeto Parque Escolar, encarei esta situação, não como uma 

contrariedade, mas sim como um desafio, estando convicto que o facto de os 

espaços serem reduzidos, e do material não ser o melhor, me conduziria a uma 

aprendizagem mais vasta e enriquecedora potenciando as minhas capacidades 

como professor, ultrapassando desafios e vencendo as adversidades. 
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Na semana seguinte compareci à primeira reunião do Núcleo de 

Educação Física, sem uma noção clara da realidade com a qual me iria 

deparar. Todavia, tencionava causar uma boa impressão e para isso analisei o 

Projeto Educativo da Escola e o seu Projeto Curricular de forma a enquadrar-

me com as diretrizes da escola.  

Durante a reunião refletiu-se acerca do plano anual de atividades e 

ficaram balizadas algumas normas de atuação, nomeadamente o uso da 

bateria de testes fitnessgram por todos os professores do núcleo. 

Considero que este foi o primeiro momento de reflexão entre todo o 

grupo, no qual decidi intervir propondo iniciativas para o plano anual de 

atividades.  

“ (…) na minha primeira intervenção propus uma saída dos alunos ao 

Refúgio da Freita situado na serra da Freita. Expus que neste parque de 

campismo os alunos poderiam ter a possibilidade de realizar pedestrianismo, 

orientação, escalada, btt, slide, rapel, e usufruir do circuito de árvorismo. 

Confesso que estava ligeiramente nervoso, pois tinha perfeita noção que todos 

os presentes na sala tinham mais experiência, mesmo assim decidi expressar a 

minha opinião” Diário de Bordo p.4. 

O primeiro contacto com os meus alunos foi dominado pelo estado de 

ansiedade. Finalmente tinha chegado ao momento tão desejado durante toda a 

minha formação académica. Estava perfeitamente consciente que seria posto à 

prova desde início e que durante este ano desvendaria várias interrogações 

que me dominaram durante vários anos. “Apesar de um enorme sentimento de 

ansiedade que antecedeu a minha primeira intervenção à turma, tal sentimento 

desvaneceu assim que emiti as primeiras palavras” Reflexão nº1. 

Estava ciente que este primeiro momento poderia influenciar todo o meu 

ano escolar, desta forma decidi preparar-me e elaborei um guião 

pormenorizado com as informações que pretendia emitir aos meus alunos. 

Durante a minha primeira atuação reagi de forma natural, no entanto tentei 

imprimir um dinamismo promotor de um envolvimento permanente aos alunos, 

porém não fui tolerante a conversas paralelas. 
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Os alunos do 10ºE, como já foi referido anteriormente neste relatório, 

eram provenientes de diferentes escolas, neste contexto considerei pertinente 

realizar uma visita guiada às instalações desportivas da ESAH.  

Durante este percurso foi promovido um desafio à turma, isto é, realizou-

se uma dinâmica de grupo que apresentava como objetivos “...promover a 

cooperação e comunicação entre alunos, obrigando-os a refletir sobre as 

causas do insucesso demonstrado naquela dinâmica, de forma a melhorarem 

atingindo a suas metas. ” Reflexão nº1. Este primeiro desafio constituiu o início 

de uma implementação e fomentação do espirito de equipa, comunicação, 

reflexão de grupo promovida durante todo o ano escolar. 

Após o desafio procedeu-se à fase de apresentações, na qual constatei 

que a maioria dos alunos não apresentava como objetivo ingressar no Ensino 

Superior. Este aspeto encaminhou-nos para uma conversa do foro informal, na 

qual, tentei sensibilizar os alunos das dificuldades atuais da nossa sociedade 

em encontrar trabalho mesmo com formação académica e/ou profissional, 

reforçando que sem ela tudo se tornaria mais difícil.  

“Algo que me marcou foi a forma como os alunos estavam a ouvir a 

minha experiencia, e sentir que aquilo se estava a fazer refletir. Tenho a noção 

que para muitos deles, aquilo que ouviram vão esquecer, mas sei que outros 

interiorizaram aquilo que lhes disse” Reflexão nº 1. 

Esta sensação de controlo da turma através do diálogo, é um sentimento 

importante que demonstra que a postura adotada pelos professores por vezes 

mostra-se eficaz, transmitindo-me um sentimento de confiança no processo de 

gestão e controlo da turma e disciplina.  

A disciplina relaciona-se com a transformação de comportamentos, de 

tal forma que a atuação de um professor não se deve restringir a eliminar os 

comportamentos inapropriados, mas também a promover e manter 

comportamentos adequados (Siedentop & Tannehill, 2000). 

Nesta linha de pensamento, acho pertinente referir que sou apologista 

de que o sucesso de um professor no processo ensino-aprendizagem, passa 
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pela capacidade de desenvolver estratégias que sejam aceites pelos seus 

alunos, e que os façam reconhecer o professor como líder da sua formação. 

5.2 Planeando, aprendendo e refazendo. Uma contribuição para 

crescimento como professor 

“O planejamento criterioso é um dever do professor em face de importância da 

tarefa que realiza. A formação dos nossos jovens não pode ser deixada aos azares da 

inspiração do momento” (Carvalho, 1979, p. 71). 

A planificação de todo o ensino foi uma necessidade decorrente da 

conceção do processo didático, com o objetivo de alcançar as finalidades 

educativas a que me propus. Planificar apresenta-se como um ato exigente e 

pensado, que requer uma enorme sensibilidade e perícia, porém condicionado 

pelo desajustado Programa de Educação Física, as exigências e possibilidades 

do contexto/escola e dos educandos. 

Planear a educação e a formação segundo Bento (2003, p. 15) “significa 

planear as componentes do processo ensino e aprendizagem nos diferentes 

níveis da sua realização; significa apreender, o mais concretamente possível, 

as estruturas e linhas básicas e essenciais das tarefas e processos 

pedagógicos”. 

O primeiro momento deste processo consistiu na elaboração do 

planeamento anual, ou seja, uma planificação a longo prazo, subdivido pelos 

três períodos, no qual comtemplava a divisão de conteúdos a abordar ao longo 

de todo o ano. Neste momento surgiram as primeiras dúvidas, pois a 

complexidade de realizar um planeamento anual, aliado a inexperiência, 

remetia-me para questões que me inquietavam: será que conseguirei realizar 

um planeamento exequível? Que modalidades abordar? Será que 

cumprirei um programa tão desajustado à realidade escolar, com apenas 

10 aulas? 

Algumas destas questões foram desmistificadas na reunião de grupo 

disciplinar, onde foram selecionadas as modalidades a abordar para cada ano 

de ensino e a respetiva atribuição dos professores, patenteada no roulement, 
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pelas diversas instalações desportivas, o qual indica a disponibilidade dos 

espaços de aula (Ginásio grande, Ginásio Pequeno, Campo Exterior e Piscina). 

Todas estas decisões foram refletidas e baseadas nas indicações do Programa 

Nacional de Educação Física, bem como nos recursos físicos que a escola 

detém. 

Os estudantes estagiários detinham prioridade na escolha dos espaços, 

aspeto que permitiu configurar o nosso ensino tendo em conta as condições 

climatéricas das diversas estações. Esta prioridade possibilitou-nos lecionar no 

espaço exterior em alturas menos propícias ao surgimento de chuva. 

Nesta primeira tarefa o professor cooperante foi determinante no auxílio 

para a elaboração deste planeamento, ficando decidida a abordagem de três 

modalidades de jogos desportivos coletivos e de duas individuais. Contudo, ao 

longo do ano, foram introduzidas outras modalidades, como foi o caso do tag 

rubgy que não constava do planeamento inicial, devido à inexistência de 

material. 

A delimitação do essencial e a concentração em aspetos que poderiam 

ser condicionantes foram requisitos indispensáveis em todos os níveis deste 

planeamento.  

Ao longo do ano necessitamos de restruturar os planeamentos iniciais, 

tal aconteceu porque o ensino-aprendizagem é um processo vivo e dinâmico, 

onde os níveis dos alunos, as complexas interações humanas e diversidades 

de interesses acabam por condicionar o desenvolvimento do mesmo. Caso se 

revelasse inerte e imutável não poderia responder à complexidade das 

interações que se foram estabelecendo ao longo de uma unidade didática, 

todavia não deixou de ser um fio condutor que foi delineando o caminho a 

seguir. A planificação tornou-se um marco geodésico necessário para verificar 

onde cheguei e o que me faltou percorrer (Proença, 1990). 

Relativamente ao planeamento para cada modalidade, este teve por 

base o Modelo de Estruturas de Conhecimento (MEC) preconizado por Vickers 

(1990). Este apresenta-se dividido em oito módulos, cada um com as suas 

especificidades. O Módulo 1 remete-nos para o conhecimento declarativo, 
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relacionando a informação específica da modalidade, as suas habilidades 

motoras, os conceitos psicossociais e a condição física e fisiológica. Do Módulo 

2 a 8 é comtemplado todo o conhecimento processual.  

Este documento revelou-se uma ferramenta útil no meu processo de 

ensino-aprendizagem, porém inicialmente despendia imenso tempo na sua 

realização, aspeto este ultrapassado pela exercitação. 

O Módulo 4 do MEC relaciona-se com a elaboração das unidades 

temáticas, que constituíram aspetos fundamentais e integrais de todo o 

processo pedagógico, com a inclusão dos conteúdos a abordar para uma 

determinada modalidade, assim como, a atribuição dos dias onde estas foram 

introduzidas, exercitadas, e consolidadas. Bento (2003, p. 76) menciona que “É 

na unidade temática que reside precisamente o cerne do trabalho criativo do 

professor. Em torno da unidade temática decorre a maior parte da atividade de 

planeamento e de docência do professor”. 

Desta forma, todas as unidades temáticas preconizadas tiveram por 

base a avaliação diagnóstica dos alunos e em certa medida o Programa 

Nacional de Educação Física. Ainda assim, torna-se pertinente refletir sobre o 

desajustamento deste, quando comparado com a realidade das escolas e dos 

alunos da ESAH. Deparamo-nos com um programa demasiado ambicioso 

relativamente ao nível dos alunos, em modalidades como o voleibol, andebol, 

ginástica de solo, entre outras.  

O programa considera que no 10º ano “interessa consolidar, e 

eventualmente, completar a formação diversificada do ensino básico” 

(Programa de Educação Física 10º, 11º e 12º, 2001, p. 16). Nesta sequência, 

ao longo do ano surgiu-me a necessidade de interpelar sobre a qualidade de 

formação a que os alunos estiveram sujeitos, porque a maioria encontra-se no 

nível elementar das modalidades. 

Na medida em que o programa Nacional apresenta diretrizes de 

referência para as práticas individuais e coletivas, assim como o objetivo de 

transformar de forma positiva os alunos e as suas condições de prática, decidi 
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retirar do mesmo os conteúdos que mais se adequavam ao nível da minha 

turma, conseguindo assim planear um ensino ambicioso, mas realista.   

“O programa de 10º ano de Educação Física do ensino regular, para um 

nível avançado contemplava: o serviço por baixo e por cima, o passe de frente, 

de costas e em suspensão, remate, defesa baixa e alta, deslocamentos, bloco 

e mergulhos, contudo, na minha unidade didática não perspetivei ensinar todos 

esses conteúdos, diminuindo aqueles que me pareciam irreais, todavia, esta 

redução não foi suficiente, pois tinha como objetivo introduzir o serviço por 

cima e e o remate quase em simultâneo, uma vez que estes conteúdos 

possuem critérios de execução muito semelhantes e que podem facilitar a 

respetiva aprendizagem, mas tal não foi possível devido às incorreções de 

execução e descoordenação de salto por parte dos alunos” MEC de voleibol, 

p.43 

 Apesar de uma elaboração mais realista, tendo em conta o nível dos 

alunos, as alterações nas unidades temáticas foram constantes, fruto da 

evolução dos alunos ao longo do tempo.  

“A alteração registada da unidade temática inicial para a final verificou-se 

nos elementos táticos defensivos. A turma na sua globalidade, numa fase 

inicial, apresentava um nível técnico/tático extremamente rudimentar, aspeto 

este que não me permitiu introduzir a defesa à zona.” MEC andebol, p 42. 

Estas retificações são de extrema importância e são fruto da 

necessidade de ajustamento ao nível dos alunos, e ainda dos 

constrangimentos relacionados com a sua evolução, pois um “o ensino é criado 

duas vezes: primeiro na concepção e depois na realidade” (Bento, 2003, p. 16) 

“As primeiras alterações surgem na 3ª aula da unidade temática. 

Inicialmente estava previsto a introdução do serviço por baixo, mas devido a 

falta de habilidades técnicas da maioria da turma, decidi confinar mais tempo a 

exercitação das habilidades basais do voleibol: passe em frente, manchete, 

deslocamentos e posição base. Estas foram trabalhadas até ao final da 

unidade didática, com o objetivo de aperfeiçoá-las e consolidá-las no final da 

mesma”. MEC de voleibol p.43 
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A experiência obtida ao longo do ano, o conhecimento mais aprofundado 

dos alunos, as condições do contexto e materiais permitiram-me efetuar 

planeamentos menos suscetíveis a grandes alterações. 

“A unidade temática não foi alvo de muitas alterações relativamente à UT 

inicial, no entanto na Adaptação ao Meio aquático senti necessidade de 

prolongar estes conteúdos por mais aulas, porque os alunos não estavam a 

conseguir adotar uma correta posição aerodinâmica, ficando sujeitos a uma 

força de arrasto hidrodinâmico” MEC de natação p. 42. 

Por fim, em relação aos planos de aula, estes corporizam os exercícios, 

progressões e estratégias para uma determinada sessão. O conhecimento 

adquirido durante o processo de formação e a familiarização com diversos 

modelos de planos de aula, efetuados nas várias didáticas específicas, 

concedeu-me uma bagagem importante na elaboração dos mesmos. Porém 

planificar um ensino pensado, procurando uma variedade de exercícios para 

trabalhar os diversos conteúdos, demonstrou-se uma tarefa exigente, que me 

encaminhou para uma procura incessante de exercícios motivadores, mas 

acima de tudo que contribuíssem para o upgrade dos alunos. Todavia tinha 

como preocupação que estes exercícios tivessem uma progressão lógica 

respeitando as fases de aprendizagem, que fossem organizados de forma a 

diminuir o tempo de transição entre exercícios, e que contribuíssem para uma 

elevada oportunidade de prática. 

Numa fase inicial a elaboração era demorada, pois apresentava lacunas na 

descrição dos objetivos comportamentais, assim como na seleção das 

componentes críticas.  

Inicialmente e fruto da minha inexperiência tentava corrigir todos os 

pormenores, mas com a ajuda do professor cooperante, percebi a necessidade 

de incidir primeiramente nos erros primários, aspeto que me permitiu ser mais 

diretivo na elaboração das componentes críticas.  

Cada aula lecionada forneceu um contributo específico, na solução das 

tarefas de uma unidade temática, assumindo uma função concreta, capaz de 

refletir de uma forma harmoniosa o ensino pretendido. Para tal, tornou-se 
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imprescindível dominar o conceito da essência do ensino, ou seja, contribuir 

para a formação de conhecimentos, capacidades e habilidades dos educandos, 

e ainda para a sua consciência de responsabilidade e criatividade (Bento, 

2003). 

Ainda assim os planos de aula foram alterados muitas vezes no decorrer 

do ano letivo. Considero que um professor deve ter a sensibilidade de perceber 

a necessidade de alterar a complexidade ou dificuldade de um exercício, assim 

como de o extinguir tendo em conta as respostas dos alunos a uma 

determinada situação, ou seja, torna-se imprescindível verificar as respostas 

dos alunos a cada situação e readaptar.  

Nesta linha de pensamento, Bento (2003) afirma que o planeamento das 

atividades delineadas deve ser diretamente situado na realização de ensino 

que se completa através da elaboração do plano de aula, na realização, no 

controlo, confirmação e alteração. 

“ (…) Penso que o facto de dominar esta modalidade, muitas vezes não 

me deixa cumprir o plano, porque eu durante os exercícios percebo os erros 

dos alunos e tento realizar um exercício para colmatar esses mesmos erros. 

Não sei até que ponto isto será benéfico, tendo em conta que deveria ter 

introduzido nesta aula o serviço por cima, todavia voltei a não introduzi-lo” 

Reflexão nº8 

Deste modo, alguns alunos acabam por se apropriar do objetivo e 

exercitam em condições de aprendizagens adequadas preenchendo os 

critérios definidos com sucesso. Caso esse aspeto não aconteça, torna-se 

fundamental configurar novas situações de aprendizagem. 

A esta situação de uma necessidade de modificar os exercícios e objetivos 

planeados, Rink (2006) denomina de modificação da tarefa para pequenos 

grupos.  

Segundo este autor e fazendo o paralelo com a minha prática, a alteração 

dos planos de aula ocorreu por vezes, através da necessidade de mudança do 

conteúdo, sendo solicitado a alguns alunos a realização um exercício distinto 

da restante turma mais adequado ao seu nível de aprendizagem. 
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“Ainda assim senti a necessidade de modificar o plano de aula, pois 

apercebi-me que o exercício inicial não se demonstrava desafiador para os 

alunos mais dotados tecnicamente. Desta forma achei pertinente modificar e 

aumentar a dificuldade dos exercícios para estes alunos, nomeadamente com 

situações de competição em situações de 1x1, 2x1 (…) ” Reflexão nº 54. 

Foram assim realizadas alterações de extensão lateral, isto é, 

operacionalizações através de ajustes condicionais aferidos pela observação, 

como por exemplo a mudança dos grupos de trabalho, o incremento ou 

diminuição de objetivos, ou ainda através da integração dos alunos em 

situações competitivas distintas.  

“A minha estratégia passou por dar formas diferentes de trabalho, 

utilizando os mesmos exercícios. Nos grupos em que o nível era mais baixo, as 

alunas iniciavam o jogo com passe de dedos, no grupo em que o nível era mais 

avançado, eu dava confiança à aluna para estas realizarem o exercício por 

cima” Reflexão nº12. 

“A parte final foi concedida ao jogo 3 x3, contudo esta forma parcial de 

jogo não se perpetuou para todos os elementos da turma. Apesar de não se 

encontrar estipulado no plano de aula, senti a necessidade de recorrer a 

situações de 1x1 para os alunos que se encontram num nível mais elementar, 

para que estes pudessem contactar mais com a bola, evoluindo assim a sua 

capacidade técnica” Reflexão nº 10 

Em suma, consideramos uma vez mais que o processo reflexivo 

apresentou-se como a chave mestra para todas estas alterações que 

conduziram a uma necessidade eminente de restruturação de todas as fases 

do planeamento. Estas modificações encaminharam-nos para um ensino mais 

eficaz e concomitantemente mais realista e adaptado, resultando numa 

experiência que permitiu superar dificuldades nesta temática tão importante 

para o ensino.  
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5.3 Uma singularidade que afeta toda a pluralidade: as dimensões 

do ensino aprendizagem. 

 

“Todo o individuo que conjuga os seus esforços no ensino das diversas 

actividades humanas é sempre, mesmo quando o não aceite um EDUCADOR” 

(Cabral, 1993, p. 9) 

Nesta abordagem pretende-se refletir as influências sistémicas que as 

dimensões didáticas apresentam umas nas outras durante a intervenção 

pedagógica. Retrataremos neste âmbito o processo ecológico entre três 

sistemas primários, nomeadamente a instrução, gestão e socialização dos 

alunos, os quais se desenvolvem em torno de uma série de tarefas (Daryl 

Siedentop & Tannehill, 2000). Tentaremos ainda, relacioná-los com a dimensão 

da disciplina e clima de aula, aspetos que podem condicionar de igual forma 

todo processo de ensino-aprendizagem. 

A estruturação e organização do processo de instrução apresenta-se 

como um pré-requisito indispensável para que se efetue a aprendizagem, o 

qual necessita de uma reflexão cuidada, com a intenção de garantir as 

restantes tarefas do processo de ensino-aprendizagem (Côrte-Real, 1999). 

O processo de comunicação e consequente instrução demonstrou-se 

uma competência fundamental durante todo o estágio, tendo influenciado o 

processo de ensino. Na qualidade de professor devemos ser capazes de filtrar 

a realidade e ser o mais diretivo possível para que este processo não 

comprometa o decorrer da aula. 

“Relativamente à instrução, acho que na explicação do segundo 

exercício poderia ter sido mais conciso e diretivo, pois enunciei quais as 

variantes a realizar, e pude verificar que durante a execução, os diferentes 

grupos não estavam a realizar o exercício pretendido. Desta forma, senti 

necessidade de explicar novamente o exercício, aspeto que influenciou o meu 

plano de aula, tendo sido concedido menos tempo à situação de jogo” 

Reflexão nº 18 
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Não apenas os professores, mas também os próprios alunos, foram 

elementos ativos no direcionamento e desenvolvimento das atividades de 

aprendizagem, pois a forma como estes coautores interpretavam as instruções, 

as exigências e a capacidade de envolvimento condicionaram toda a ação 

pedagógica e a qualidade do ensino (Graça, 2006).  

Deste modo, acho pertinente reportar um excerto da reflexão nº 7, onde 

está patente a verificação de que os resultados da aprendizagem dos alunos 

estão em grande parte relacionados com a forma como estes passam o tempo 

de instrução (Berliner, 1979)  

“Durante a fase de instrução constatei que alguns alunos não estavam 

com a devida atenção durante este processo, aspeto que condicionou as suas 

atuações durante o exercício. Por conseguinte, verificou-se uma anarquia 

durante a situação de 2x1, com uma dificuldade em encontrar soluções viáveis 

para a resolução de problemas, aspeto que me conduziu a interromper o 

exercício e proceder a uma nova explicação.” Reflexão nº 7 

Assim, considero que o processo de instrução carece da capacidade de 

focalizar a atenção dos alunos em nós, para que não ocorram interrupções ou 

comportamentos desviantes, como os acima descritos. Uma das estratégias 

passou por informar aos alunos no início de cada aula o que pretendia que eles 

soubessem no final da mesma, com o intuito que em todas as tarefas os alunos 

sentissem que os exercícios tinham significado. 

“Uma das grandes capacidades do Fábio é o facto de ter um grande à 

vontade em estar frente a um público e discursar de forma a cativar a atenção 

das pessoas. Gostei muito de o ouvir recorrer às suas próprias experiências da 

vida (escolares, profissionais ou pessoais) para tentar cativar os alunos, algo 

que deu resultado.” Reflexão de observação nº1 de Sofia Sousa 

Durante as aulas lecionadas, o processo de instrução era completado 

com a respetiva demonstração, efetuada quer pelo docente, quer por um aluno, 

na medida em que a informação visual apresenta-se como preponderante no 

ensino-aprendizagem das habilidades motoras (Tonello & Pellegrini, 

1997).Neste processo considerei a escolha e o nível do modelo, na qual a 
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preferência recaia sobre o aluno que melhor dominava uma determinada 

habilidade, evitando constrangimentos nos alunos menos capacitados, 

“Uma vez mais entrei para a piscina, pois sinto que a demonstração 

dentro água permite aos alunos uma melhor perceção dos objetivos 

pretendidos nos exercícios” Reflexão nº55 

“Quanto ao 1º exercício da parte fundamental da aula (1x1 + apoio), o 

Fábio efetuou uma rápida instrução e organização, tendo solicitado alguns 

alunos para realizarem a demonstração” Reflexão de observação nº 6 de 

Sofia Sousa 

Apesar da demonstração ter sido crucial para a perceção dos exercícios 

administrados, por vezes exagerava na exemplificação dos mesmos, aspeto 

que foi melhorado ao longo das aulas. 

 “Um dos aspetos a melhorar apontado pelo cooperante e pela minha 

colega de estágio, é o facto de eu exemplificar muitas vezes a mesma 

habilidade. Este é um aspeto que devo melhorar, sendo mais diretivo na 

exemplificação não caindo em exagero pois diminuo o tempo de exercitação da 

turma. Reflexão nº23 

 A instrução reporta dados relativos à transmissão de informação 

relacionada com os objetivos e conteúdos de ensino. Considero assim ser 

oportuno refletir sobre o processo que fornece ao aluno informações depois de 

um determinado comportamento ou performance o Feedback (Rink, 1993). 

 Analisando as observações das minhas colegas estagiárias e as 

reflexões realizadas com o meu cooperante, verifiquei que ao longo das aulas 

foram utilizados feedbacks de diferentes tipologias, nomeadamente feedbacks 

avaliativos, declarativos, prescritivos e interrogativos. Todavia será que 

estaria a emiti-los da forma correta? No sentido mais aconselhado? Na 

direção mais precisa? No momento oportuno? 

“ (…) considero que os objetivos foram alcançados, todavia confesso 

que despendi muito tempo na emissão individual de feedback. Este aspeto 

poderia ser melhorado se a sua emissão fosse grupal, pois o erro primário 
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verificado pela alternância de pega durante os batimentos era transversal a 

toda a turma” Reflexão nº57 

Da mesma forma a utilização do feedback individual por vezes 

inviabilizou o meu processo de observação e supervisão da aula. 

“Um das alunas apresenta imensas dificuldades na realização de todos 

os conteúdos. Desta forma, na aula de hoje optei por emitir muitos feedbacks 

pedagógicos individuais e efetuar uma supervisão mais direcionada, o que me 

inviabilizou a observação de toda a turma” Reflexão nº32 

Apesar da importância que o feedback individual apresenta na evolução 

dos alunos, torna-se importante utilizar o feedback de grupo em detrimento 

deste, quando um elevado número de alunos apresenta o mesmo erro (Rink, 

1993). Esta estratégia permite-nos uma maior rentabilização do tempo de aula. 

Outros aspetos de igual importância são o timing de emissão de 

feedback e a necessidade em completar o ciclo, aspetos que se tornam 

preponderantes para a melhoria dos alunos. Segundo o meu ponto de vista 

torna-se importante conseguir fazer um diagnóstico da prática, observando e 

identificando a natureza do erro durante a prestação, sendo capaz de tomar a 

decisão de intervir ou de não intervir. 

“Durante o meu processo de observação de aula, verifiquei erros nas 

prestações dos alunos, emiti feedbacks pedagógicos, voltei a observar as 

mudanças no comportamento motor do aluno, e voltei a emitir feedbacks. 

Segundo o meu ponto de vista, torna-se imprescindível fechar o ciclo do 

feedback para que exista melhoria da habilidade” Reflexão 33. 

Apesar de durante as aulas fornecer imensos feedbacks aos alunos, 

este aspeto não fazia de mim necessariamente um bom professor. Fui capaz 

de conceder espaço para que estes se apercebessem dos seus erros 

recorrendo ao feedback intrínseco. Tentei evitar que a turma estivesse 

dependente do feedback para estimular uma progressiva e fundamental 

independência e autonomia. 
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“Quanto aos feedbacks, na aula de hoje decidi não os emitir de forma 

direta. A minha estratégia recaiu sobre o questionamento aos alunos acerca 

das suas habilidades, assim como da sua correção por parte dos colegas. Esta 

estratégia potencia a deteção e reflexão dos próprios alunos sobre os seus 

erros, solucionando-os de modo autónomo dirigindo-se a mim sempre que for 

necessário” Reflexão nº29 

Assim, o feedback deve conter informações claras e objetivas da prática 

ser consistente e ajustado à realidade, devendo ser bem selecionado e 

hierarquizado tendo em vista a eficácia. 

O processo de ação pedagógica, a instrução, foi aperfeiçoado ao longo 

de todo o ano. Senti evolução relativamente ao aumento da clareza da 

comunicação e ao consumo de menor tempo de aula, aspeto que não 

acontecia inicialmente, devido ao meu processo de instrução ser demorado. 

Verifiquei ainda uma maior eficácia, aumento na diversidade de feedbacks e no 

encorajamento do questionamento (Cabral, 1993).  

Relativamente ao processo de gestão da aula este demonstrou-se 

importante para a eficácia dos restantes processos, nomeadamente a 

instrução. 

A minha experiência desenvolvida como treinador de escalões seniores 

de voleibol, e no projeto em que estou inserido no trabalho com 

toxicodependentes, conferiu-me os requisitos necessários na capacidade de 

liderança e de postura. Ainda assim outras preocupações surgiram nas 

primeiras aulas.  

Senti necessidade em criar rotinas administrativas e desafios de forma a 

exponenciar o nível de envolvimento, mas que ao mesmo tempo me 

permitissem organizar a turma de uma forma rápida para que o processo de 

instrução fosse rapidamente iniciado, e fossem maximizadas e otimizados as 

oportunidades de exercitação. 

“Constatei que os alunos demoram muito tempo a agruparem-se para eu 

realizar o processo de instrução, desta forma decidi lançar-lhe um desafio. Este 

consistia numa contagem até 10 no qual a turma tinha de se conseguir agrupar 
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o mais rapidamente junto ao professor. Se estes não conseguissem realizar o 

desafio tinham de efetuar todos juntos e em contagem 10 flexões. Se os alunos 

conseguissem chegar todos perto de mim antes dos 3, seria eu a realizar as 10 

flexões” Reflexão nº 3  

Este desafio manteve-se durante todo o ano, criando assim uma rotina 

de organização da turma. O facto de estes serem desafiados e a possibilidade 

de me vencerem, manteve-os motivados durante este processo de transição. 

Outra das capacidades desenvolvidas, fruto das condições da escola, foi 

a capacidade da gestão de material e de espaços durante as aulas, que numa 

fase inicial não eram aproveitados da forma mais rentável. 

“Decidi voltar a trabalhar por estações, pois na minha opinião consigo 

um melhor controlo da turma. Esta organização permite-me uma maior 

dinamização a exercitação, tornando a aula menos saturante e proporcionando 

aos alunos o desenvolvimento do espírito de trabalho em grupo e de interajuda. 

Outro dos aspetos positivos desta forma de trabalho, é o facto de os alunos 

criarem uma rotina organização e de arrumação de material, aspeto que 

minimiza as perdas de tempo” Reflexão nº 29 

A formação de grupos é outro aspeto integrante da gestão que pode 

afetar toda a ecologia de uma aula. Considero que neste ponto nunca tive 

muitos problemas porque a formação dos mesmos era preparada previamente 

antes da aula e por vezes os alunos já sabiam quais os grupos de trabalho 

antes de começar a aula. Ainda assim quando um dos alunos faltava a aula, 

esta planificação ficava comprometida, contudo mas penso que de uma forma 

geral este não foi um aspeto que me retirou muito tempo.  

Outras das minhas estratégias desenvolvidas consistia em fazer dos 

alunos que não realizavam a aula, meus colaboradores na montagem dos 

exercícios e no auxílio aos seus colegas. 

“Ainda do minuto 3 e 5’’ até ao minuto 3 e 20’’, o Fábio organizou os alunos 

em grupos sendo que os alunos dispensados ficaram cada um em cada grupo, 

observando, ajudando e anotando as suas perceções relativamente ao 

comportamento e nível de desenvolvimento motor de cada aluno nos diversos 
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elementos gímnicos observados”. Reflexão de observação nº8 de Sofia 

Sousa 

Considero que na fase inicial do ano, foi despendido algum tempo na 

criação e explicação das rotinas da aula, mas este aspeto permitiu ter uma 

maior facilidade em gerir e a disciplinar a turma, exponenciando a fluidez e 

sistematicidade das aulas (Siedentop, 1991). 

Relativamente ao ambiente de aula, considero que estas eram passadas 

num clima saudável e de boa disposição com respeito mútuo entre 

professor/alunos e alunos/alunos. Claramente existiram situações menos 

positivas que foram prontamente resolvidas não interferido de forma 

significativa na ordem dos trabalhos. Foram utilizadas diferentes estratégias, 

posturas, simples olhares e expressões faciais de aprovação ou reprovação e 

discursos motivacionais para que se mantivesse o clima pretendido durante a 

aula. 

Um dos aspetos que contribuiu para este bom ambiente, foi o facto de ter 

sido elaborada uma canção para a turma entoar enquanto realizava o 

aquecimento. Esta apelava ao movimento de diferentes partes do corpo, 

tornando-se do ponto de vista anímico uma arma de motivação para o início 

das aulas. 

“Acho importante referir que a turma chegou à hora prevista, e que 

durante o aquecimento os alunos efetuaram a corrida à volta do campo 

cantando a música da turma. Torna-se importante referir que se mantiveram 

sempre juntos, no qual o ritmo do grupo era administrando tendo em conta as 

alunas com menor capacidade aeróbia, demonstrando a coesão e entreajuda 

deste grupo e consequente evolução nos aspetos psicossociais. É ainda visível 

que a música da turma apresenta-se como uma componente motivacional para 

os alunos.” Reflexão nº 62  

Uma boa gestão do tempo de aula e um bom controlo, permitiram que o 

processo da instrução atingisse o efeito desejado. Ainda assim, a preocupação 

em proporcionar tempo e oportunidades de aprendizagem foram aspetos que 

não foram descurados. Foram respeitados os diferentes ritmos de 
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aprendizagem dos alunos sendo concedidos tempos e oportunidades tendo em 

conta os seus níveis dos alunos (Graça, 1991). 

Apesar destes ritmos serem respeitados, na natação senti algumas 

dificuldades devido à existência de vários níveis distintos. 

“Numa fase inicial decidi agrupar os alunos por níveis, porém um dos 

meus erros foi não prescrever exercícios com graus de complexidade 

diferentes nos distintos níveis dos alunos. Necessito melhorar este aspeto, 

porque apesar de alguns conseguirem sustentar-se em cima de água, na 

minha opinião necessitam de consolidar primeiramente alguns conteúdos do 

AMA antes de passar para a técnica, todavia poderia ter utilizado exercícios 

mais aliciantes para os alunos que já sabem nadar, e certamente que irei 

realizá-los na próxima aula.” Reflexão nº 52 

Através do processo reflexivo, percebi que era imprescindível instruir em 

momentos distintos consoante o nível demonstrado. Esta decisão contribuiu 

para um melhor gestão de todo o processo da aula. 

“Devido à existência de vários níveis na turma, senti a necessidade de 

instruir em diferentes momentos tendo em conta os níveis de aprendizagem. 

Senti ainda necessidade de entrar para dentro da piscina para exemplificar os 

exercícios, e para os alunos do AMA sentirem uma maior confiança e perderem 

o medo na realização dos exercícios “. Reflexão nº 53 

Assim reflito que todas as interações na sala de aula, assentam num 

processo dinâmico e interativos entre o sistema de instrução, organização e 

social dos alunos. Desta forma uma ação realizada num sistema pode 

apresentar repercussões nos outros sistemas como demonstramos 

anteriormente (Hastie & Siedentop, 1999). 

5.3.1 Nem sempre, nem nunca.  

“O/a professor/a que observa, que recolhe informação acerca da sua 

prática e analisa esses dados tem mais consciência do processo de instrução 

(…) das suas aulas do que aquele/a que não promove uma reflexão sobre o 

significado do que ocorre” (Botelho Gomes et al., 2000). 
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Durante todo o ano letivo foram utilizados diferentes modelos 

instrucionais. Alguns mais centrados na direção do agente de ensino e outros 

modelos que concederam um maior espaço à descoberta, autonomia e 

iniciativa dos alunos. Neste sentido fomos tentando encontrar o equilíbrio entre 

as necessidades de direção e as necessidades da exercitação de uma 

autonomia, criando condições à vinculação com a prática desportiva (Mesquita 

& Graça, 2009). 

O modelo mais utilizado numa fase inicial foi o de instrução direta. Na 

minha ótica este era o modelo que melhor se adequava à minha atuação, 

devido a necessidade sentida em tomar todas as decisões, controlando e 

determinando quais as regras e rotinas de gestão. Este modelo permitiu-me 

também utilizar o tempo de uma forma mais eficaz encaminhando o aluno para 

desempenho desejado, promovendo uma maior vinculação as tarefas de 

ensino. 

Ao longo das diversas modalidades lecionadas, foram utilizados os 

modelos que na minha opinião mais se adequavam a cada unidade temática. 

Por exemplo quando lecionei a modalidade de basquetebol conjuguei o modelo 

de ensino dos jogos para a compreensão de (Bunker & Thorpe, 1982), no qual 

a tática se apresenta como um eixo balizador na construção de experiências de 

aprendizagem, juntamente com o modelo de Educação desportiva. Por sua 

vez, o ensino de voleibol teve por base o ensino do modelo de abordagem 

progressiva ao jogo desenvolvido por Mesquita (2006), contudo senti 

necessidade de alterar algumas das propostas da autora. 

De uma forma global, os modelos supracitados aliaram-se a outros 

modelos de ensino tais como: o modelo de aprendizagem cooperativa e o 

ensino aos pares. Estes contribuíram para um ensino mais rico e diversificado 

fornecendo uma estrutura que permitiu “conjugar o conhecimento do conteúdo 

com a perspetiva pedagógica de propósitos e processos de ensino e 

aprendizagem, papéis de professor e praticantes, características das tarefas e 

das relações sociais da aula” (Graça & Mesquita, 2009, p. 136). 
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“A aula de hoje correu de forma diferente, a qual motivou imenso os 

nossos alunos. Na opinião de Aguado (2000), a escola deve considerar os 

conteúdos científicos, mas nunca descurar da formação integral dos alunos, 

que permitam desenvolver as competências e atitudes, que autorizem a 

intervenção e transformação do individuo. Desta forma concedi à turma a 

oportunidade de lecionar uma das minhas aulas, em que cada grupo de 

trabalho recebeu o plano de aula com uma semana de antecedência tento 

oportunidade para se preparar para a sua atuação” Reflexão nº 44 

“Esta estratégia de efetuar um ensino aos pares foi preponderante na 

medida que me possibilitou conferir mais tempo às alunas com mais 

dificuldades. Porém tentei sempre estar a supervisionar a sequência utilizada 

pelas minhas alunas, e foi engraçado vê-los emitirem os feedbacks que eu lhes 

tinha emitido, e a efetuarem correções consoante o erro primário. Sinto que 

consegui marcar esta turma, e transmitir-lhes a necessidade de ensinarem aos 

seus colegas com o mesmo empenho que eu lhe ensino a eles ” Reflexão nº 

60. 

Ao longo deste ano apercebi-me que não me devia apropriar de apenas 

uma forma de instrução e ensino. Deste modo, torna-se essencial focar que 

não existem receitas nem um modelo mais aceitável, mas sim que a 

conjugação deles permite ao professor retirar aspetos importantes que 

possibilitem estabelecer o compromisso entre a matéria de ensino, as 

experiencias dos alunos, as motivações e as condições para a prática. 

5.3.1.1 O Modelo de Educação Desportiva 

Na reunião intercalar da turma do 10ºE, os professores das diversas 

disciplinas relataram que os alunos se encontravam com problemas 

relacionais. Quando fomos questionados acerca de que estratégias 

adotaríamos para reverter este processo, referi e expliquei em que consistia o 

Modelo de Educação Desportiva (MED) elaborado por Siedentop em 1987. 

Desenvolvi quais as diretrizes balizadoras deste modelo, dando enfase ao 

enfoque na dimensão humana e cultural e a possibilidade de um evolução a 
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nível afetivo e social durante as aprendizagens nas aulas (Mesquita & Graça, 

2009). 

Explanei que este é um modelo que apresenta como propósito formar 

alunos capazes de dominar as habilidades motoras adotando um 

comportamento apropriado ao contexto inserido (competentes), conhecedores 

de boas práticas (cultos) e atraídos pela prática desportiva sendo capaz de a 

promover. Apesar de desconhecedores deste modelo a ideia agradou a maioria 

dos presentes. 

Siedentop et al. (2004) apresentaram 6 caraterísticas do MED: a época 

desportiva, a filiação, a competição formal, o registo estatístico a festividade e 

evento culminante. Desta forma acho pertinente relatar de que forma estas 

caraterísticas foram exponenciadas na nossa aula de Educação Física. 

Segundo este modelo a pela época desportiva substitui as unidades 

temáticas sendo estendida por 20 aulas. 

“O ensino da modalidade de basquetebol seguirá o Modelo de educação 

desportiva. Porém a unidade temática de basquetebol não será substituída pela 

época desportiva devido ao número de aulas suficientes para que esta se 

concretize com sucesso.” MEC de Basquetebol p.35 

O processo de filiação consistiu na formação de equipas e numa 

tentativa de desenvolvimento do sentido de pertença ao grupo. Este foi um 

processo pensado para que todos os grupos fossem equilibrados a nível motor, 

mas também para que as relações intergrupais fossem amplificadas. 

Consideramos a filiação como um campo de investimento imprescindível 

para exponenciar a entrega dos alunos a este modelo. Assim foi proposto a 

cada equipa que escolhesse um nome, uma cor e um grito de guerra que 

expressa-se toda a união do grupo. O sentido de pertença foi evoluindo ao 

longo das aulas, porém inicialmente apenas os alunos mais aplicados se 

mostravam motivados para esta nova forma de aprendizagem. 

“Relativamente ao modelo de Educação Desportiva, hoje foi o 2º dia da 

sua utilização. Foi de notar que todos os capitães da turma, vieram com uma 
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camisa alusiva a sua cor, contudo, não foram capazes de fazer com que os 

seus colegas tivessem a mesma atitude. Um dos aspetos mais negativos nesta 

aula referiu-se ao facto de apenas duas das equipas terem um grito de guerra, 

aspeto que me deixou um pouco desiludido” Reflexão nº42. 

Os gritos de guerra foram surgindo com naturalidade, sendo que as 

alturas de utilização ficavam aos critérios das equipas. 

“Começam a surgir os primeiros frutos do MED, através dos gritos e das 

músicas que os alunos estão a compor. Hoje foram visíveis as melhorias no 

conceito de equipa, com as autocorreções que o capitão e dos restantes 

colegas”. Reflexão nº43 

 

O relacionamento intraequipa e interequipas fruto da participação 

desportiva promoveu o desenvolvimento pessoal, pois a filiação impulsiona o 

trabalho em equipa orientado para um objetivo comum (Siedentop et al., 2004). 

Relativamente à implementação de um quadro competitivo, achei 

pertinente preparar algo apelativo que pudesse estar exposto em todas as 

aulas, premiando a colaboração na aprendizagem. Todos estes registos eram 

realizados pelas próprias equipas, excetuando a categoria do fair-play. 

“No que concerne ao MED, foi importante verificar que o aspeto 

competitivo aumenta a motivação para a prática. Facilmente reparei que os 

alunos, dirigiram-se rapidamente para o quadro competitivo após os jogos para 

verificarem que equipa lidera a tabela classificativa”. Reflexão nº44 

Outra das carateristicas deste modelo de ensino é patentear um evento 

culminante no final da época desportiva, que se revestisse de caráter festivo. 

Assim, o núcleo de estágio achou pertinente realizar um evento que 

fosse transversal a todas as nossas turmas, na qual as equipas competiriam 

entre si. 

 

“A aula começou com a transmissão da informação de que o evento 

culminante se iria realizar em competição com as outras turmas. Para 

aumentar a comunicação entre os alunos da turma, referi que deveria ser feita 
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uma reunião na qual os capitães formulariam duas equipas para representar a 

turma, frente aos adversários” Reflexão nº46 

 

Este aspeto deixou a minha turma bastante motivada, e os resultados 

surgiram com prontidão na aula seguinte, quando os alunos apresentaram as 

equipas, as cores pretendidas, os seus gritos de guerra e ainda os respetivos 

capitães. 

“Acho importante relatar que os alunos responderam de forma muito 

positiva ao apelo da formulação das equipas para o evento culminante, 

apercebi-me que as equipas escolhidas por estes estavam muito equilibradas, 

com o objetivo que ambas passassem a fase de grupo” Reflexão nº47 

Relativamente ao dia do evento culminante, o núcleo de estágio decidiu 

realizá-lo em conjunto, no qual cada uma das turmas formou duas equipas que 

participaram no torneio. Este foi disputado numa fase de grupos, no qual os 

dois primeiros classificados apuravam-se para a final four. 

Importa referir que todo este evento foi marcado pelo ambiente 

competitivo mas também pela alegria imposta por todos os alunos 

participantes. A minha turma manteve-se muito motivada durante todos os 

jogos, sendo visível os cânticos de incentivo aos seus colegas durante todo o 

torneio.  

Considero que o MED teve um impacto fantástico na melhoria das 

relações entre os elementos de toda a turma, aspeto que tal como foi referido 

anteriormente, preocupava o conselho de turma. 

Foi extremamente gratificante, ouvir a professora de formação cívica 

relatar que os alunos se encontravam muito motivados e empenhados na 

formulação dos cânticos, na escolha das cores e no relato acerca dos quadros 

de pontuações.  

Apercebi-me que o MED foi uma mais-valia para a minha turma e 

verifiquei que o meu objetivo foi cumprido quando esta docente referiu que era 

visível a melhoria no processo de comunicação, trabalho em equipa e 

relacional. 



Realização da Prática Profissional 

72 
 

5.4 Entre a dificuldade e a capacidade de avaliar 

Como verificamos nas páginas anteriores o ensino-aprendizagem reflete 

uma interação entre professores alunos e conteúdos, através das quais são 

estabelecidos os procedimentos que necessitam de ser planeados de forma a 

alcançarmos os objetivos que pretendemos desenvolver. 

 Ainda assim, existe um processo que não podemos deixar de 

comtemplar, pela sua importância em conferir uma direção ao ensino-

aprendizagem, a partir do qual conhecemos qual o momento de intervir e 

corrigir os desvios do processo planeado, permitindo-nos verificar em que 

medida os objetivos são alcançados. A este processo chama-mos avaliação 

(Portela, 2009). 

Avaliar tornou-se num dos desafios mais difíceis e complexos durante a 

minha atuação na qualidade de estudante-estagiário. Este processo remeteu-

me para o estabelecimento de metas ambiciosas, realistas, alcançáveis e 

reajustáveis, capazes de demonstrar os resultados da aprendizagem dos 

alunos durante uma unidade temática, período, ou ano. 

Considero que os resultados deste processo estiveram na base da 

reconstrução de um ensino que nos encaminhou para a organização do nosso 

trabalho. Este permitiu a recolha de informações imprescindíveis na adequação 

do método de ensino. 

“Ainda assim, torna-se importante referir que o meu ensino sofrerá um 

ajustamento na medida em que o salto de mãos não será conteúdo de ensino, 

devido ao baixo nível demonstrado pelos alunos” MEC de ginástica p.29 

Os critérios globais de avaliação foram determinados pela área 

disciplinar, e balizadas nas seguintes percentagens: 

 Habilidades Motoras- 60% 

 Cultura Desportiva- 15% 

 Aspetos Fisiológicos e Condição Física -15% 

 Conceitos Psicossociais -10% 
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Os primeiros momentos de avaliação foram realizados em grupo, e 

consistiram na avaliação dos níveis de aptidão física dos alunos, através da 

utilização da bateria de testes fitnessgram. Esta primeira avaliação não 

representou qualquer preocupação, porque foi realizada por todo o núcleo de 

estágio. 

“O núcleo de estágio da FADEUP, achou por bem realizar um plano de 

aula conjunto, para a realização do fitnessgram, fazendo uma seleção dos 

testes que na nossa opinião seriam mais relevantes para uma primeira aula. A 

nossa escolha passou pela medição do peso e altura (Composição corporal), o 

vaivém (Aptidão aeróbia), extensões de braços (Força superior) ” Reflexão nº 

2 

A primeira dificuldade sentida neste processo remete-nos para a 

organização de critérios referentes a cada conteúdo escolhido para avaliarmos. 

Surgiam questões do género: Serão estes os melhores critérios? Não serão 

muitos critérios? Serei capaz de avaliar todos estes critérios numa só 

aula? 

A experiência adquirida ao longo das avaliações diagnósticas 

permitiram-me perceber que a escolha de demasiados critérios, assim como a 

enorme complexidade daqueles que eram selecionados enviesava e dificultava 

o balizamento do nível do aluno. 

“ (…) é importante afirmar que os critérios utilizados para a avaliação 

diagnóstica não foram os mais ajustados relativamente às intenções táticas 

defensivas. Desta forma, considero que deverei reformular um instrumento 

mais organizado que me permita um registo mais rápido e preciso desta 

componente” MEC de andebol p.34 

Considero que o domínio da modalidade e a capacidade de nos 

focarmos no essencial são aspetos primordiais na planificação dos exercícios a 

utilizar numa avaliação diagnóstica, porém consoante os níveis demonstrados 

pelos alunos, devemos por vezes alterar a forma como os organizamos para 

que seja este processo facilitado. 
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“O meu planeamento contemplava um exercício para avaliar o remate 

em apoio e suspensão. A priori necessitava das balizas para o realizar, mas 

como no espaço interior não existem balizas tive de realizar outro exercício 

para conseguir avaliar este conteúdo. Decidi criar um circuito no qual os alunos 

realizavam remate em apoio contra a parede, e de seguida tinham de se dirigir 

a outro ponto do pavilhão e realizar remate em suspensão. Na minha opinião, 

consegui solucionar o problema da melhor maneira, elevando o tempo de 

empenhamento motor e tempo potencial de aprendizagem. Outra das 

estratégias utilizadas foi colocar os alunos por ordem numérica, aspeto que me 

facilitou a avaliação” Reflexão nº 25. 

Também a avaliação formativa assumiu um papel importante na recolha 

de informação apropriada para uma sistemática revisão do processo de ensino 

aprendizagem, a partir da qual identificamos as dificuldades e providenciamos 

soluções (Carvalho, 2007). 

Sendo de caráter contínuo considero que esta avaliação foi realizada 

várias vezes ao longo das unidades temáticas. Aula após aula, as reflexões de 

grupo e com o cooperante, permitiram verificar a evolução dos alunos aspeto 

que possibilitava reconfigurar os objetivos e efetuar ajustes caso fosse 

necessário. 

Por sua vez, a avaliação sumativa, apresenta um caráter formal, sendo 

realizada no fim de cada unidade temática associando-se à aprendizagem 

adquirida, possibilitando a verificação da retenção relativamente aos objetivos 

previamente definidos, isto é traduz-se num juízo global sobre o 

desenvolvimento de capacidades, atitudes e competências de um aluno. 

(Carvalho, 2007). 

Neste processo as grandes preocupações focaram-se em ser o mais 

justo e criterioso possível. Torna-se necessário mencionar que na atribuição da 

classificação das habilidades motoras, na avaliação sumativa, tive também 

sempre em conta a prestação demonstrada ao longo de todas as aulas, assim 

como o ponto de partida e o ponto de chegada de cada aluno. 
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Todos os processos de avaliação das habilidades concederam-me um 

momento de introspeção e avaliação do meu desempenho profissional. 

A avaliação da cultura desportiva era realizada essencialmente através 

de um teste teórico no final de cada período, com o intuito de verificar a 

capacidade de retenção de conhecimentos de cada um dos alunos. 

“Confesso que foi uma sensação estranha, pois durante muitos anos, 

estive do outro lado, e o entregar e supervisionar é uma sensação diferente, 

mas que me fez sentir que estou a crescer e que cada vez mais se aproxima o 

mundo do trabalho” Reflexão nº 25 

Ao longo do ano verifiquei que o empenho, a entreajuda, cooperação 

entre colegas e o respeito pelas rotinas de aula evoluíram de forma gradual, 

assim como as classificações no que concerne à avaliação dos conceitos 

psicossociais, aspeto no qual não senti muita dificuldade.  

“Sinto que a turma da 10ºE está cada vez mais unida, os alunos 

apresentam níveis psicossociais cada vez mais elevados, nomeadamente no 

espirito de grupo, motivação intrínseca, capacidade de motivar os colegas, 

entreajuda e trabalho em equipa” Reflexão nº55. 

Ainda assim considero que a parte mais complexa de todo o processo 

avaliativo consistiu em congregar os vários parâmetros de avaliação e atribuir 

um número no final de cada período. Apesar de em alguns casos a 

percentagem final coincidir, um professor deve refletir e ter a sensibilidade de 

manter ou subir a classificação consoante a resposta que espera do aluno no 

período seguinte. 

Toda a preparação de critérios, a observação, o registo e ajuste de 

instrumentos, contribuíram para uma aprendizagem e melhoria na forma de 

estruturar e organizar este processo contínuo de avaliação, possibilitando-me 

ao longo do ano um registo mais rápido, eficaz, rigoroso e ajustado. 
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5.5 Relação Pedagógica 

É nas relações sociais introduzidas pelo acto educativo que o indivíduo 

(…) se descobre, evolui e se estrutura (Postic, 1984, p. 11). 

Ser professor apresenta-se como uma tarefa complexa, na medida em 

que envolve a interação entre seres humanos de diferentes culturas, hábitos e 

com distintas experiencias vividas no decurso do seu crescimento. Sendo a 

escola de hoje um espaço multicultural onde nos deparamos cada vez mais 

com discrepâncias socioeconómicas e relações de afetividade, cabe ao 

professor adequar a sua forma de agir de acordo com a situação e o aluno. 

O sucesso pedagógico remete-nos para um aumento das situações de 

prática dos educandos, através da transmissão de informação de qualidade 

com o objetivo que decorra num ambiente agradável e encorajador. Nesta linha 

de pensamento Silva (2009), fundamenta que um professor deve ser detentor 

de um conhecimento especializado sendo capaz de o transmitir de forma 

ajustada. Contudo deve relacionar-se, com o intuito de promover um ensino-

aprendizagem conducente a uma maior filiação por parte dos alunos. 

Lopes (1991) defende que a capacidade de um professor em 

estabelecer laços afetivos com os alunos replica-se na forma como este trata 

os conteúdos e as habilidades de ensino que desenvolve. O educador 

apresenta-se assim como um regulador da relação entre os alunos, porque se 

apercebe das dificuldades que o aluno experimenta na sua aprendizagem, mas 

também a turma é de igual forma um elemento regulador de relação com o 

aluno e com o professor (Postic, 1984). 

Um dos objetivos para este ano prendeu-se com a necessidade em criar 

um ótimo clima de aprendizagem, assente também num excelente e agradável 

relacionamento com a turma. Defendo que a relação educativa assume uma 

dinâmica particularmente humana, que contribui para a envolvência e 

aprendizagem dos alunos, e isto permitiu-me cativá-los e motivá-los durante as 

aulas. 
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Ao longo do ano o contacto com o educando assentou numa relação de 

cooperação, respeito e verdade. Tentei que os alunos me reconhecessem 

como alguém em quem poderiam confiar, a quem não precisassem de mentir e 

que ao mesmo tempo reconhecessem a minha autoridade, sem que esta fosse 

imposta. 

A confiança e a autoridade não eram algo fácil de conseguir, porque os 

alunos necessitavam de me ver ganhar essa confiança através das atitudes e 

comportamentos, assim como, nas relações que estabelecia com eles. 

Considero que essa confiança e o respeito mútuo foram conquistados na 

relação aula após aula. Julgo que foi fruto da minha frontalidade, do diálogo em 

grupo, mas também das conversas individuais regularmente baseadas na 

honestidade (Araújo, 2007). 

Ribeiro & Jutras (2006) realizaram um estudo no qual relatam que os 

professores, de uma forma consensual, referem que a afetividade é 

imprescindível para que se estabeleça uma melhoria na relação educativa 

entre educadores e educandos, e consequente aprendizagem. 

 Considerando que a afetividade e a proximidade relacional se 

encontram inseridas no meio escolar, procurei estar atento às manifestações 

dos meus alunos antes, durante e após as aulas, encorajando-os para que 

realizassem todas as sessões de forma motivada e com o máximo empenho. 

Nas primeiras aulas verifiquei que alguns deles me tentavam ludibriar 

inventando justificações para não realizarem a prática. Por isso decidi deste 

logo ter uma conversa frontal com a turma, referindo que iria estar muito atento 

relativamente às justificações que estes me apresentavam. 

 “ Sinto que ao promover a chamada da atenção acerca das desculpas 

para a não realização de aula, surtiu o efeito desejado, na medida em que nas 

últimas 2 semanas todos eles realizaram as aulas ” Reflexão nº 10 

 A aprendizagem ocorreu também em parte devido às condições afetivas 

favoráveis durantes as aulas. Foi estabelecido um tratamento baseado na 

ausência de favoritismo e neutralidade entre alunos, aspeto que permitiu o 

reconhecimento de um maior sentido de autoridade (Gouveia, 2008). 
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Apesar de ter sido o mais neutro possível, estava consciente que um 

professor deve possuir a sensibilidade necessária para conduzir de forma 

ajustada as conversas e a relação que mantem com os alunos, assim como as 

estratégias motivacionais que usa com estes. 

” Durante o ensino do apoio facial invertido, constatei que alguns alunos 

apresentam receio em executá-lo, fruto de experiências negativas que outrora 

tiveram. Contudo, se por um lado alguns alunos apresentam vontade de tentar 

realizá-lo, outros recusam-se a experimentar. Assim, achei pertinente utilizar 

diferentes formas de motivação de forma a convencê-los a tentar. 

Em alguns dos alunos a estratégia utilizada baseava-se na forma 

desafiante com que os abordava a realizarem as “tesouras”, a outros tentava 

transmitir a confiança na ajuda durante as subidas aos espaldares, 

convencendo-os que não se iriam magoar. Considero que ambas as 

estratégias surtiram o efeito desejado, na medida em que consegui que todos 

os alunos se predispusessem a executá-lo” Reflexão nº30 

Torna-se imprescindível a um professor definir objetivos exequíveis e 

evolutivos. Todavia, devemos ter a preocupação de verificar a forma como os 

alunos respondem, isto é, nem todos os alunos lidam com o falhanço de igual 

modo, sendo por vezes a relação pedagógica que o professor estabelece com 

os educados determinante para que um aluno se mantenha no processo 

ensino-aprendizagem. 

“ Pude constatar que alguns alunos falham e tentam novamente sem 

refletirem qual o motivo da sua falha. Outros refletem as suas falhas, e 

questionam-me acerca do que podem fazer para melhorar. Dentro destes 

parâmetros considero que estes alunos conseguem superar o falhanço e até 

mesmo podem tirar partes positivas do mesmo. Contudo, outros alunos não 

convivem tão bem com a falha, desistindo. 

Este aspeto conduziu a uma conversa particular, no final da aula, com 

duas das alunas, que referiram que não apresentam capacidades para 

conseguir realizar as habilidades gímnicas. Assim, achei necessário ficar 

durante o intervalo a ajudá-las, transmitindo-lhes confiança nas suas 
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capacidades, transmitidos feedbacks avaliativos positivos, para que estas se 

mantivessem motivadas e que não desistissem de tentar realizar as 

habilidades. “ Reflexão nº33 

Considero que a relação pedagógica deve ser um aspeto que 

deveremos ter em especial atenção, porque não se pode basear 

exclusivamente em afetividade positiva e elogio, porque tal aspeto poderia 

inviabilizar todo o processo de ensino-aprendizagem. Assim, foram criados os 

limites que não deveriam ser ultrapassados com o intuito de que não 

existissem comportamentos impróprios ao bom funcionamento da aula.  

Desta forma, torna-se imprescindível referir que o dialogo estabelecido 

durante as aulas, mostrou-se determinante na medida em que me permitiu criar 

elos afetivos que me possibilitaram constituir meios facilitadores para a entrada 

gradual dos alunos no processo de ensino.  

Foi ainda importante que os alunos reconhecessem a minha liderança e 

autoridade, e se apercebessem da importância do meu papel contributivo para 

o seu desenvolvimento enquanto alunos, mas também como pessoas, 

encorajando-os e motivando-os, mas igualmente repreendendo-os sempre que 

necessário, para que a evolução fosse uma constante. 
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6. PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA E RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

“Se a virtude estivesse no meio termo, o mar não teria ondas, os dias 

seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza” (Bento, 2006b, p. 96) 

O papel de um professor não se cinge apenas ao ato de lecionar, este 

deve ter um papel ativo procurando dinamizar atividades que promovam o 

desporto e a formação multicultural dos alunos da escola.  

Defendo que as boas relações entre a comunidade escolar são 

importantes para a integração no meio escolar. Desta forma explanarei a 

atuação do estudante-estagiário nas atividades previstas no plano anual de 

atividades, assim como todas as iniciativas que contribuíram para a promoção 

do reforço do papel de professor com a comunidade, que foram fulcrais para 

um conhecimento mais vasto da população escolar. 

Considero que todas estas iniciativas foram uma mais-valia para a 

instituição, na medida que a diversidade de atividades proporcionou não só 

enriquecimento mas também uma aproximação entre toda a comunidade 

escolar ao promover o desenvolvimento do relacionamento interpessoal. 

Em todas elas tentei proporcionar uma articulação interdisciplinar assim 

como a promoção de um estilo de vida saudável, fomentando o 

autoconhecimento, promovendo o diálogo, potenciando a autonomia e através 

das situações competitivas fazer emergir, o respeito, disciplina, fair-play e 

espirito de pertença (Gutiérrez & Pascual, 2005) 

Ao longo deste ano foi desenvolvida uma relação de proximidade com os 

professores, alunos e funcionários da escola, aspeto que me fez sentir 

enquadrado e confiante durante o processo de estágio. 
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6.1 À Conquista do Desporto Escolar – Voleibol 

“Vejo o desporto como um lugar pedagógico por excelência. Uma fonte 

inesgotável de humildade e de moralização do nosso percurso e passagem” 

(Bento, 2002, p. 3). 

O Desporto Escolar (DE) é considerado uma mais-valia para a ESAH. 

Esta instuição defende que este pode mostra-se como um instrumento 

determinante na promoção da saúde e do desporto, capaz de combater o 

insucesso e abandono escolar e promover a integração social (Programa do 

Desporto Escolar para 2009-2013, 2009). 

Um das ambições patentes no PFI consistia em fazer parte da equipa de 

voleibol feminino do desporto escolar da ESAH, acompanhando-a durante o 

ano, implementar programas de treino conducentes a uma evolução das 

competências das alunas e se possível criar um novo escalão de voleibol na 

escola. 

Este processo foi facilitado pelo facto do Professor Cooperante ser o 

treinador desta modalidade no âmbito do DE, o que me possibilitou contactar 

com a equipa desde os primeiros treinos. O horário foi ajustado tendo em conta 

o das alunas, decorrendo em duas sessões por semana de sensivelmente 

noventa minutos, durante todo o ano letivo. 

“Ser treinador das alunas de voleibol da ESAH está a ser uma 

experiência bastante enriquecedora a nível pessoal e profissional. Sinto-as a 

evoluir cada dia mais e muitas vezes continuam presentes após o horário de 

treinos. O professor cooperante está a ser espetacular, concedendo-me 

liberdade e autonomia para orientar parte dos treinos” Diário de Bordo p.8. 

Corroboro Graça & Mesquita (2009) quando defende que o ato de treinar 

deve ser compreendido como um ato capaz de aprender e desenvolver 

capacidades, através de ações pensadas, refletidas e conduzidas a uma 

finalidade específica de promover um ensino intencional e um desenvolvimento 

de um projeto. 
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Desta forma, após verificar que a maioria das alunas se encontrava 

numa etapa muito elementar, decidi conduzir o meu ensino tendo por base o 

modelo de abordagem progressiva ao ensino do Voleibol, em que o ensino da 

técnica é subordinado pelo ensino da tática. Este modelo revigora a 

necessidade de um aluno compreender o jogo e encaminhar a sua 

aprendizagem para um processo à procura de soluções, oferecendo a todos 

uma participação equitativa, assim como uma aquisição de competências 

técnicas físicas e motoras (Mesquita, 2006). 

A competição de voleibol no desporto escolar para o escalão júnior 

organiza-se no jogo formal de 6x6. Porém, senti necessidade de numa fase 

inicial estruturar situações de baixa complexidade em campos reduzidos, com o 

intuito de aumentar o número de contactos com a bola, proporcionando dessa 

forma uma maior evolução a nível tático/técnico. 

Ao longo dos treinos, condicionado pelos níveis de evolução global da 

equipa, começamos a aumentar a complexidade das situações de jogo e 

também o grau de exigência dos exercícios propostos. 

Na medida em que o DE é considerado um espaço de oportunidades 

para aqueles que por ventura não tiveram oportunidade de seguir o desporto 

federado e de manter uma prática desportiva, fez-me sentir na obrigação de 

cativar as alunas durante todos os treinos. Neste sentido, adotei uma postura 

de treinador exigente, mas ao mesmo tempo compreensivo relativamente ao 

grau de evolução de todas as alunas. 

“Sinto-me extremamente feliz, pois a cada dia que passa as minhas 

jogadoras encontram-se mais motivadas para a prática. A cada treino tento 

arranjar situações desafiantes para estas atletas, de forma a conseguir com 

que venham a todos os treinos”. Diário de Bordo p.9 

Na minha perspetiva, a coesão da equipa, o trabalho de comunicação e 

o estabelecimento de interações são pré-requisitos necessários para que uma 

equipa de voleibol evolua. Desta forma, elaborei um “grito de equipa” e uma 

vez por semana realizava uma dinâmica de grupo que tinha por base a 
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evolução do processo de comunicação, mas também de reflexão entre estes 

elementos. 

Com o decorrer dos treinos foi possível verificar a evolução no processo 

de treino, porém tinha a perfeita noção de que a equipa não se encontrava 

preparada para o primeiro jogo da época. 

“No nosso primeiro jogo batemo-nos contra a equipa da Escola 

Secundária Rodrigues de Freitas e apesar da derrota por 3-2, considero que as 

minhas atletas estão de parabéns pelas melhorias apresentadas desde o início 

do ano. A prestação neste jogo permitiu-me perceber que a equipa evoluiu no 

processo defensivo, todavia no processo ofensivo as alunas não estão a decidir 

bem, isto é, não procuram os espaços vazios para colocar a bola. Aspeto a 

trabalhar nos próximos treino”. Diário de Bordo p.17 

Ao longo dos tempos a qualidade de jogo foi aumentando e o espirito da 

equipa também. Para aumentar a motivação durante os jogos, convidamos 

alguns alunos da ESAH a formar claque para a equipa, aspeto que elevou o 

índice de motivação e com isso os resultados foram aparecendo. 

Realizando um balanço do ano no processo do desporto escolar, 

considero que os objetivos foram totalmente alcançados, conseguimos formar 

uma equipa competitiva, coesa, e ganhadora com um total de seis vitórias e 

apenas duas derrotas durante toda a época. 

A evolução e os resultados da equipa foram reconhecidos pelo Núcleo 

de Educação Física bem como pelo Diretor da escola, tendo sido atribuídos 

diplomas, às alunas e aos treinadores, como forma de apreço pelo seu 

comportamento e desempenho em representação da escola. 

A nível pessoal considero que o ser treinador deste grupo de jovens, 

com uma entrega e vontade de aprender e evoluir inesgotáveis, preparou-me 

para perceber o modo de funcionamento e a realidade do desporto escolar, 

mas conferiu-me também aprendizagens a nível da liderança e adaptação aos 

fluxos e refluxos motivacionais das alunas. Considero que todas as alunas com 

quem trabalhei juntamente com o professor Ângelo contribuíram para a minha 

formação pessoal profissional.  
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A liderança que exerci encaminhou-me para o enriquecimento da minha 

capacidade de comunicação, de gestão de conflitos e das minhas reações 

emocionais. Aprendi a potenciar e transmitir o interesse e o prazer que é jogar 

voleibol, acreditando nas capacidades que cada individualidade poderia 

transmitir ao coletivo. 

Em suma, considero esta oportunidade uma experiencia extremamente 

enriquecedora para o meu futuro, tendo conseguido cumprir os objetivos a que 

me propus. Quanto ao objetivo que considero ser o mais ambicioso, ou seja, o 

de conseguir formar um novo escalão de voleibol na ESAH, considero-o como 

alcançado, porque na última reunião de grupo disciplinar, todo o grupo de 

Educação Física reconheceu a minha proposta inicial como uma das metas a 

cumprir no próximo ano, ficando a mesma expressa na última ata do ano.  

“Assim, o grupo propõe a criação de dois grupos equipa de desporto 

escolar, um de Voleibol (escalão juvenil) e outro de natação. As razões para 

estas propostas, no caso da modalidade de Voleibol é o número elevado de 

alunos nos treinos do grupo equipa de voleibol no escalão júnior de alunas com 

idade inferior ao exigido” Ata final do Núcleo de Educação Física. 

 

 

Figura 1: Equipa de voleibol Feminino da escola 
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6.2 O Clube de Desporto – Ajudar a construir um sonho 

O clube de desporto fundado pelo Núcleo de Estágio da FADEUP foi 

inicialmente concebido com o objetivo de ser um espaço no qual todos os 

alunos e funcionários poderiam procurar ajuda na formulação de planos de 

treino, assim como exercitar as habilidades nas quais seriam avaliados pelo 

professor. 

Porém, através de uma conversa informal com uma aluna da equipa de 

voleibol, esta confessou-me ter a ambição de seguir um curso superior na área 

do desporto, mas esse sonho não se poderia concretizar porque não 

conseguiria passar com sucesso nos pré-requisitos. Esta situação fez-me 

refletir na possibilidade do clube de desporto ser um porto de abrigo para estes 

alunos podendo colmatar as suas lacunas, possibilitando a obtenção do 

sucesso nas provas de admissão. 

A proposta de inserirmos a preparação para os pré-requisitos no clube 

de desporto foi abraçada pelo núcleo e pelo professor cooperante. A 

informação circulou rapidamente pela escola e na semana seguinte 

compareceram quatro alunos ao Clube de Desporto.  

Foi necessário efetuar uma avaliação diagnóstica para conseguirmos 

perceber a quantidade de trabalho que nos esperava. Verificamos que o 

domínio das habilidades, assim como os tempos para a obtenção do sucesso 

nos pré-requisitos estavam longe de ser alcançados. 

Segundo o meu ponto de vista, os alunos apresentam níveis de 

condição física e habilidades muito baixos porque, certamente, não tiveram 

vivências desportivas suficientes, nunca realizaram algumas das habilidades 

solicitadas, nas aulas de Educação Física, consequência da escassez de 

material necessário ao ensino das mesmas.  

No seguimento dessa avaliação tornou-se necessário priorizar, isto é, 

saber por onde começar, verificar os recursos disponíveis, definir objetivos 

precisos e realistas, balizados no tempo, com necessidade de os avaliar 

periodicamente. 
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Durante o ano as metas propostas foram maioritariamente alcançadas. 

Ainda assim na modalidade de natação as dificuldades em preparar os alunos 

para a realização da prova de natação no tempo exigido demonstrou ser uma 

tarefa difícil. Este fator conduziu-me a efetuar um plano de treino e recomendar 

aos alunos que se inscrevessem na piscina mais próxima da sua residência, no 

sentido de elevarem o seu tempo de prática. 

Dos quatro membros assíduos do clube, apenas dois deles realizaram 

os pré-requisitos na primeira fase, conseguindo ultrapassar com distinção as 

provas a que foram sujeitos. Os restantes elementos não realizaram os pré-

requisitos na primeira fase, apresentando atestado médico devido a lesão. 

Em suma, consideramos que o clube de desporto foi uma mais-valia 

para os alunos da escola, nomeadamente na preparação para a entrada no 

ensino superior, assim como na admissão ao exército português, todavia não 

se verificou a adesão da restante comunidade escolar a esta iniciativa. 

6.3 Jogos Tradicionais no Magusto 

A realização do Magusto é uma das atividades contempladas no plano 

anual da ESAH. Esta apresenta-se com uma das atividades com maior impacto 

para toda a comunidade escolar e o professor cooperante decidiu que seriam 

“os seus estagiários” os responsáveis por toda a conceção, planeamento a 

realização do evento. 

A conceção desta atividade foi alvo de um planeamento rigoroso, tendo 

sido preparado durante duas semanas com grande afinco e responsabilidade. 

Uma vez que esta é realizada anualmente, sabíamos que todas as atenções se 

voltariam para o trabalho desenvolvido no dia do magusto. Dessa forma, 

queríamos primar pela qualidade da organização, tornando este evento um 

momento de união e diversão entre toda a escola e memorável para todos os 

seus participantes. 

A promoção do evento foi efetuada através da afixação de cartazes por 

toda a escola e pela divulgação dos professores junto às suas turmas. A 

população escolar aderiu em massa e necessitamos de elaborar mais jogos, 
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para que não existissem tempos de espera. O trabalho de cooperação 

desenvolvido por todo o grupo demonstrou-se preponderante para que os 

prazos fossem cumpridos.  

O desenvolvimento da capacidade de improviso e adaptação afigurou-se 

com um dos grandes ganhos na preparação desta atividade. 

“Aprendo diariamente formas de poupar material, exemplo disso foi a 

utilização de material de anos anteriores, e em especial a elaboração das 

“balizas para o criquete” realizadas a partir de uma caixa de papelão. (…) Esta 

organização de espaços deve-se às condições climatéricas, pois os jogos 

inicialmente iriam decorrer no espaço exterior” Reflexão das atividades- 

Jogos Tradicionais. 

A montagem de todas as atividades foi pensada ao pormenor, desde os 

cartões de controlo até às explicações de todos os jogos, assim como as 

regras de segurança. Acho importante referir que a minha turma foi 

determinante para o sucesso desta atividade, uma vez que os meus alunos 

foram responsáveis pelos briefings e controlo de todos os jogos. 

“Tenho que referir que estou extremamente orgulhoso da minha turma, 

pois todos os alunos foram capazes de assumir a posição de professores, 

sendo os mais imparciais possíveis nos jogos, mostrando um enorme grau de 

responsabilidade, assumindo um papel preponderante no sucesso destes 

jogos” Reflexão de atividades- Jogos tradicionais. 

Um dos aspetos menos positivo consistiu no atraso do início da 

atividade, fruto de uma creditação ligeiramente demorada. 

Considero que no princípio desta atividade estava ansioso, aspeto que 

foi percetível aquando da iniciação da instrução para toda a comunidade 

escolar, explicando o sistema de rotação e distribuição dos jogos. 

É imprescindível mencionar a disponibilidade de todos os professores de 

Educação Física da escola, assim como das estagiárias do ISMAI na 

preparação da atividade, demonstrando uma vez mais a união deste grupo 

disciplinar. 
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Em conclusão, considero que os jogos tradicionais do magusto da ESAH 

tiveram o sucesso pretendido, sendo gratificante ouvir os comentários dos 

alunos acerca da diversidade e qualidade dos jogos existentes. Muitos deles 

promoviam a cooperação, o trabalho em equipa e a comunicação sobre 

aspetos importantes, que permitiram um transfer favorável para o seu 

rendimento nas aulas de Educação Física. Foi com agrado que ajudei a 

configurar toda esta atividade, na qual senti que um professor pode e deve ter 

um papel ativo perante toda a comunidade escolar. 

 

 

Figura 2: Jogos Tradicionais 

6.4 O Corta-Mato na ESAH 

O corta-escolar é outras das atividades expressas no Plano Anual de 

atividades da ESAH, estando a cargo de toda a Área Disciplinar de Educação 

Física. 

O processo de divulgação e inscrição foi realizado através da promoção 

do evento por parte de cada professor junto das suas turmas. 

“Tomei a decisão de inscrever todos os elementos da minha turma para 

a respetiva prova, porque tenciono que estes façam parte integrante de todos 

os eventos promovidos pela escola” Reflexão das atividades – Corta-Mato 

Reforço o constante papel de reflexão-ação efetuado por todo o Núcleo 

de Educação Física, antes e durante toda a prova.  
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A preparação do terreno começou no dia anterior, com o auxílio dos 

alunos do curso de desporto da escola, aspeto que considero muito importante 

para a promoção de experiencias favoráveis para estes. 

 No dia da prova as condições climatéricas não eram as mais favoráveis 

e foi necessário percorrer todo o percurso da prova, alterando-o de forma a 

diminuir as zonas de perigo. 

O corta-mato escolar decorreu na mata das Águas do Porto, a cerca de 

800 metros da instituição de ensino. Assim, ficou estabelecido que a fase de 

acreditação seria realizada na escola, com o objetivo que esta ocorresse de 

uma forma mais correta e pacífica. 

Acho importante realçar o processo de sistema de chegada, que foi 

desenvolvido pelos professores mais experientes que contribuíram para uma 

maior fidelidade da posição dos participantes. Importa assim refletir que estas 

experiências são extremamente gratificantes em termos de aprendizagens que 

contribuem para o meu desenvolvimento profissional, conferindo-me assim as 

ferramentas necessárias que me permitam estar preparado para uma próxima 

organização de um corta-mato escolar. 

De destacar por um lado a presença de membros do Conselho 

Executivo neste evento, mas por outro a não adesão dos professores das 

outras disciplinas.  

Consideramos que as atividades transversais a toda a instituição, 

deveriam ser apoiadas pelos professores das outras disciplinas, porque o 

convívio entre professores e entre professores e alunos não só enaltece todo o 

espírito escolar, como é promotor de relações. 

Em jeito de conclusão consideramos que esta atividade foi um enorme 

sucesso, espelho desta situação foi o Louvor do diretor ao departamento de 

Educação Física na Reunião do Conselho Pedagógico. 
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                                           Figura 3: Corta-Mato Escolar 

6.5 As Duplas românticas 

No dia 14 de fevereiro, dia dos namorados, a ESAH tem por tradição 

organizar um torneio de voleibol 2x2, sendo esta atividade apelidada de “duplas 

românticas”. Esta está prevista no Plano anual de atividades da escola, 

estando a cargo da organização de toda a Área disciplinar de Educação física. 

A divulgação da atividade e respetivas inscrições começaram duas 

semanas antes e a estratégia adotada passou novamente pela promoção desta 

através do professor de Educação Física de cada turma, sendo este 

responsável pela inscrição dos seus alunos.  

Uma vez mais, o número de inscrições não coincidiu com o número de 

alunos presentes. Esta situação faz-nos refletir acerca do baixo nível de 

responsabilidade por parte dos alunos da escola. 

O evento preconizado tinha como objetivo promover o contato dos 

alunos com a modalidade de voleibol, concebendo um momento de 

convívio/competição entre professores e alunos, pois o desporto apresenta-se 

como um meio formativo de excelência, tanto nas habilidades como no 

fomentar das relações interpessoais. 

O processo de creditação revelou-se novamente demorado, aspeto que 

condicionou a hora de início da atividade. Na reflexão realizada durante a 

reunião de Área Disciplinar de Educação Física da semana seguinte, onde foi 

efetuado o balanço das atividades, tomei a iniciativa de propor que cada 

professor realizasse a creditação dos seus alunos, não remetendo este 
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processo apenas para alguns, o que levaria a um melhoria no cumprimento do 

horário das atividades seguintes. 

A organização dos jogos ficou a cargo de um dos professores, que 

elaborou um quadro para toda a fase de grupos, assim como para a de 

repescagens de forma rápida e organizada.  

“A forma como este foi organizado suscitou-me imensa curiosidade, e 

desta forma solicitei a este colega para me explicar como o tinha realizado, 

com o intuito de utilizá-lo em eventos similares” Reflexão das atividades – 

Duplas românticas. 

É relevante referir que um dos aspetos a melhorar seria a atribuição de 

uma credencial a cada dupla, com a intenção de otimizar o processo de 

divulgação dos jogos e fazer com que a transição ocorresse de forma mais 

acelerada. 

Um ponto positivo foi a afluência dos professores, o que permitiu a 

promoção das relações interpessoais, permitindo a oportunidade de 

estabelecer conversas informais, aspeto que por vezes não é conseguido nas 

aulas. 

A promoção destes eventos desportivos nas instituições escolares 

permite que os alunos tenham contacto com situações de confronto e 

competição, o que acaba por possibilitar que o desporto apresente, na 

liberdade de objetivos, um pressuposto interno que muitas vezes encaminha os 

alunos para a superação (Bento, 2006a). 

Em síntese, considero que esta atividade foi um sucesso, enaltecendo 

uma vez mais o trabalho de grupo e interajuda de todos os professores da Área 

Disciplinar de Educação Física. Esta atividade revelou-se gratificante, na 

medida em que me permitiu recrutar talentos para a voleibol da ESAH, bem 

como verificar a aplicação de conhecimentos das minhas alunas/atletas em 

situações de jogo reduzido. 
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6.6 – Dia da Escola 

O dia 25 de maio encontra-se referido no plano anual de atividades 

como o dia da escola. As atividades a realizar não se encontram determinadas, 

o que levou a que o nosso núcleo de estágio decidisse propor a organização de 

um workshop de primeiros-socorros e suporte básico de vida. 

A escolha deste tema deveu-se à importância que simples gestos 

básicos podem assumir até a chegada do socorro profissional, no aumento do 

sucesso das manobras de ressuscitação e duplicação da probabilidade de 

sobrevivência.  

“A escolha do núcleo recaiu sobre esta temática, pois considera-a uma 

prioridade que deveria estar patenteada no plano anual de atividades da escola 

devido a sua importância” Reflexão das atividades – Dia da Escola. 

Em paralelo com esta atividade os restantes professores da área 

disciplinar trabalharam em parceria com os núcleos de Estágio de Matemática 

da Faculdade de Ciências na organização de um Peddy-Paper que se 

designava de Eco Escola 2011/2012, destinado apenas a alunos do Ensino 

Secundário. 

Relativamente ao Peddy-Paper, as equipas deveriam ser mistas e 

constituídas por 4 elementos pertencentes à mesma turma. Durante a prova 

todos os elementos de cada equipa necessitavam de se dirigir a diversos 

postos, distribuídos pela instituição escolar, onde tinham de demonstrar 

conhecimentos nas disciplinas de Português, Informática, Inglês, Espanhol, 

Física e Química e Biologia e Educação Física. 

A interdisciplinaridade patenteada neste Peddy-Paper foi de elevada 

importância, pois permite aliar a prática desportiva às restantes disciplinas, ou 

seja, os alunos reúnem os diversos conhecimentos adquiridos num ambiente 

competitivo, onde a cooperação entre as disciplinas provoca intercâmbios, que 

por sua vez conduzem a enriquecimentos mútuos (Augusto et al., 2004). 

Os níveis de adesão da comunidade escolar ao Workshop foram 

extremamente satisfatórios, com um número aproximado de 160 elementos 
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entre alunos, funcionários e professores. Todos eles tiveram a oportunidade de 

aprender a identificar as componentes da cadeia de sobrevivência, descrever 

toda a situação de alerta, colocar uma vítima na posição lateral de segurança 

(quando esta não responde, mas ventila), desobstruir a via aérea e aprender a 

transportar vítimas com recurso a material alternativo. 

Cada estudante estagiário estava responsável por uma temática, 

explicando aos alunos a forma mais correta de atuar de acordo com a situação 

de emergência.  

“O facto de ter tido formação da Cruz Vermelha em primeiros socorros, 

suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa, deixou-me à 

vontade para explicar todas as situações e desmitificar alguns mitos ao 

salvamento de vítimas” Reflexão das atividades – Dia da Escola. 

Após o Eco Escolas e o Workshop por nós conduzido, teve lugar um 

jogo de voleibol entre os professores da ESAH e a equipa Feminina da escola, 

como intuito de “recompensar” a excelente época realizada por estas alunas-

atletas, das quais sou treinador. 

“Este jogo originou-me um conflito de sentimentos, porque foi estranho 

defrontar as minhas alunas/atletas, na medida em que, por um lado queria que 

estas tivessem uma excelente performance contra os meus colegas da área. 

Por outro lado, uma vez que as conheço de forma pormenorizada, fruto da 

convivência e das inúmeras horas de treino por mim administradas, identifico 

com facilidade quais os pontos débeis em situação de jogo” Reflexão das 

atividades – Dia da Escola. 

Consideramos que a nossa iniciativa conseguiu a sensibilização 

pretendida na comunidade escolar no que respeita à necessidade da formação 

em primeiros socorros e suporte básico de vida. Foi gratificante termos 

recebido as felicitações do Diretor, professores e funcionários pela iniciativa. 
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7. POR UM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

Sendo que o ato de ensinar abrange a mobilização de múltiplos 

conhecimentos, o EP constituiu-se um espaço de excelência para o meu 

desenvolvimento multidimensional. Este fator permitiu-me ultrapassar barreiras 

comuns a um início de carreira, encarando essas dificuldades como 

vicissitudes naturais cuja melhoria assentou num processo contínuo de reflexão 

dos problemas do dia a dia, assim como a resposta às exigências da 

faculdade, contribuindo para a minha formação (Galvão & Reis, 2002). 

Considero assim, que este processo juntamente com a supervisão, 

apresentou-se como um dos recursos para colmatar a falta de experiência. 

Paralelamente à formação precedente desenvolvida durante a formação 

senti a necessidade de recorrer à literatura, à experiência de outros colegas da 

nossa área, à pesquisa de conteúdos com os quais não contactei durante o 

percurso de formação.  

Realizei workshops, assisti a palestras de treinadores de sucesso e 

frequentei seminários de abordagem aos jogos desportivos na escola, que me 

facultaram ferramentas importantes, na medida que me permitiu utilizar as 

aprendizagens durante as aulas, estabelecendo ações necessárias que 

possibilitaram melhorar e consolidar a evolução. 

“No início deste ano realizei uma formação, com o antigo selecionador 

Nacional da equipa de Rugby, que se tornou extremamente importante para a 

construção da minha metodologia de ensino” Reflexão nº61 

No âmbito do meu estágio a motivação para a prática foi um dos aspetos 

em foco, aspeto esse que considerei pertinente aprofundar. A preparação de 

toda a metodologia da construção do meu estudo permitiu-me familiarizar com 

a estrutura de trabalho de investigação. Outro dos desafios encontrado durante 

o trabalho de investigação foi operar com a ferramenta de tratamento 

estatístico SPSS.  

Para uma utilização mais adequada e perfecionista necessitei de 

recorrer ao estudo dos procedimentos estatísticos que melhor se adequavam à 
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minha investigação, aspeto que se assumiu como uma mais-valia para o meu 

desenvolvimento profissional.  

7.1 A Reflexão como alicerce de toda a prática 

Na leitura das páginas anteriores, depreende-se que todo o processo de 

ensino-aprendizagem se desenvolveu tendo por base a reflexão, que me 

encaminhou para um crescimento profissional. Matos (2011a, p. 2) refere que 

“A competência profissional assenta no desenvolvimento de competências 

pedagógicas, didácticas e científicas, associadas a um desempenho 

profissional crítico e reflexivo (…)”  

Desta forma, deixo uma palavra de apreço e gratidão ao Professor 

Cooperante por nos conceder liberdade e oportunidade de conduzir o processo 

de ensino-aprendizagem com elevado grau de autonomia, estimulando o 

processo reflexivo sobre a qualidade das práticas.  

Este método de atuar foi fundamental para o desenvolvimento 

profissional na medida em que nos incentivou a adotar uma postura reflexiva, 

antes, durante e após as aulas, não nos mostrando o caminho de forma direta, 

contribuindo para não tornar a reflexão uma prática rotineira e pouco maleável 

de contexto para contexto com o intuito de promover uma intencionalidade no 

ato de ensino (Silva, 2009).  

Dewey (cit por Silva, 2009) também distingue o ato rotineiro do ato 

reflexivo, referindo que o ato rotineiro é guiado pelo impulso, pelo hábito ou 

submissão à autoridade, e o ato reflexivo é questionador, baseado na vontade 

e intuição, implicando a procura de soluções lógicas e racionais para os 

problemas.  

Zeichner (1993) define reflexão como uma ação cuidada e, persistente 

daquilo que se acredita e se pratica que não se cinge na procura de soluções 

lógicas e racionais que podem ser empacotadas e ensinadas aos professores, 

mas sim que assenta numa maneira de ser professor. 

O processo reflexivo é caraterizado segundo Silva (2009) como um 

vaivém permanente entre o que acontece e a sua compreensão, na procura do 
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significado das experiências vividas. Infere assim que, é através destas que 

progressivamente se obtém o seu maior entendimento, contribuindo para um 

conhecimento mais profundo do significado de ser professor 

“Na reflexão da aula anterior referi que senti dificuldades em controlar e 

emitir feedbacks de forma equilibrada a todos os alunos porque centrei-me 

demasiado naqueles que se encontram em adaptação ao meio aquático. 

 Na aula de hoje considero que houve evolução nestes processos, 

através de uma reorganização de grupos de trabalho e de uma melhor 

deslocação pelo espaço. Uma vez mais o processo de reflexão demonstrou-se 

como basal na melhoria da minha atuação” Reflexão nº54 

Schon (1992;1987) definiu três tipos de reflexão: reflexão na ação, 

reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

A reflexão na ação ocorreu inúmeras vezes durante as aulas, assim 

como nas atividades desenvolvidas na escola de forma natural e espontânea. 

Esta foi realizada no confronto com situações indeterminadas, detetadas 

através da observação, que por muitas vezes nos surpreenderam e nos fizeram 

refletir e procurar reformular estratégias, delineando uma nova forma de atuar 

no momento. Este processo concedeu ainda informação importante para o 

momento de reflexão seguinte. 

“O exercício seguinte não estava a preencher os objetivos pretendidos, e 

desta forma decidi alterá-lo. Realizei exercícios que tinha aprendido na 

formação sobre “A abordagem dos jogos desportivos coletivos na escola”, 

trabalhando situações de1x1 para melhorar o drible de proteção, progressão, 

finta mudanças de direção, defesa ativa e passiva” Reflexão nº 46 

A reflexão sobre a ação, assenta numa ação de reconstrução de um 

determinado momento. Após a intervenção, o professor questiona-se e verifica 

se a solução encontrada surtiu o efeito desejado. Isto possibilita a melhoria dos 

processos que afetavam toda a ecologia de uma aula ou de uma atividade 

permitindo uma melhor conceção da forma de atuar no momento seguinte. 

Afirma-se assim, como uma condição importante na qualificação da atividade 
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do professor, conferindo maior eficácia ao ensino (Alarcão, 1996; Bento, 2003; 

Schon, 1992; Schon, 1987).  

“Apesar de ter modificado os exercícios que se encontravam planeados 

para a aula de hoje, considero que os objetivos foram mais facilmente 

alcançados com a introdução das novas situações de aprendizagem” Reflexão 

nº46 

A reflexão sobre a reflexão da ação segundo Schon (1987)  é uma forma 

de verificar a ação e uma reflexão do sucedido, atribuindo-lhe um significado 

que permite desenvolver o conhecimento profissional na qualidade de 

professores contribuindo para uma compreensão mais eficaz de problemas 

futuros, assim como, na descoberta de novas formas de agir. Esta reflexão 

constante e rigorosa apresenta, como principal objetivo o alcance da autonomia 

e uma melhoria na intervenção não descurando os valores éticos, democráticos 

e ecológicos. 

Os aspetos que balizaram este estágio profissional passaram pela 

capacidade de analisar e encarar os problemas que se colocaram nesta 

atividade, na qual fui capaz de assumir os valores em que acreditava estando 

atento ao contexto cultural e institucional em que estive inserido, tendo a 

humildade de não ficar preso às minhas conceções, mudando aquilo que 

permitia evoluir nesta prática, tornando-me agente do meu próprio 

desenvolvimento profissional (Zeichner & Liston, 1996). 

Considero assim que as reflexões do planeamento anual, das unidades 

temáticas, das aulas e nas aulas, bem como as que foram realizadas de forma 

autónoma e em grupo conduziram-me a uma transformação, da minha 

atuação, servindo de fio condutor no aperfeiçoamento da participação em meio 

escolar, não só no papel de docente mas também como membro ativo da 

instituição. 

A partir deste conceito confirma-se que a ação educativa não é 

promovida apenas pelo entendimento das teorias por parte do professor, mas 

sim pela sua capacidade de construir e reconstruir as soluções mais ajustadas 

nos diversos aspetos da ação profissional. Este necessita de ser dotado da 
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capacidade de mobilizar e articular os conhecimentos teóricos, mas também de 

desenvolver a capacidade de se ajustar com a realidade das situações 

práticas, refletindo sobre elas se necessário. 

7.2 Estudo investigação-ação: Motivação Intrínseca (MI) nas aulas 

de Educação Física 

7.2.1- FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

7.2.1.2- Introdução do estudo 

A escolha do meu estudo de investigação-ação surgiu após uma 

observação a curto-médio prazo das aulas de Educação Física da turma E do 

10º ano do Curso de Línguas e Humanidades lecionado na Escola Secundária 

Alexandre Herculano, na qual pude perceber distintos comportamentos a nível 

do empenho e interesse nos conteúdos. 

Como profissional de EF devo preocupar-me não só com a componente 

física dos meus alunos, mas também com o aspeto psicológico, que por vezes 

é fulcral para o desenvolvimento da prática desportiva, principalmente na 

adolescência, visando a manutenção destes comportamentos enquanto adultos 

(Rocha, 2009). 

Desta forma, julgamos ser necessário verificar os níveis de motivação 

intrínseca dos alunos para a prática de atividade física durante as aulas de 

Educação Física, avaliando-a quer através de uma observação dos seus 

comportamentos, quer um questionário que nos indicasse os níveis de 

prazer/interesse, competência, esforço/importância e pressão/tensão 

associadas às tarefas efetuadas na aula (Fonseca & Brito, 2001). 

Consideramos ainda relevante aferir e comparar estes níveis entre ambos os 

sexos. 

A motivação apresenta-se como um aspeto crucial na iniciação, 

manutenção e intensidade de um comportamento, sendo importante para 

perceber o papel da aprendizagem e das habilidades motoras. Quando os 

alunos não se apresentam motivados para a prática de Educação Física, não 
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realizam as atividades, ou apresentam até comportamentos desviantes (Magill, 

1984). 

Importa ainda referir que motivo e motivação são conceitos distintos. O 

motivo é uma característica permanente que direciona um individuo para uma 

atividade, enquanto a motivação resulta da conjugação de plano endógenos e 

exogéneos de um individuo, conjunção essa que determinará um 

comportamento perante uma situação (Fonseca, 1993). 

7.2.1.3 Objetivos da investigação-ação.  

Os objetivos predefinidos para o estudo foram os seguintes: 

Geral: Avaliar a intensidade da motivação intrínseca dos alunos do 10ºE 

relativamente à aula de Educação Física. 

Específicos: Avaliar a intensidade de motivação intrínseca dos alunos 

do sexo masculino e feminino do 10ºE. 

-Avaliar e comparar os níveis de prazer/interesse dos alunos de ambos 

os sexos. 

-Avaliar e comparar os níveis esforço/importância entre os alunos de 

ambos os sexos 

-Avaliar e comparar os níveis de perceção de competência entre os 

alunos de ambos os sexos 

-Avaliar e comparar os níveis de pressão/tensão entre os alunos de 

ambos os sexos  

7.2.2 REVISÃO DA LITERATURA 

7.2.2.1 Adolescência  

Tendo em conta o estudo efetuado, é pertinente definir o conceito de 

adolescência, pois os elementos da minha amostra encontram-se neste 

período de vida. 



Por Desenvolvimento Profissional 

105 
 

Segundo a World Health Organization (2012) adolescência é um período 

da vida que começa aos 10 anos de idade e vai até os 19, sendo caracterizado 

por várias mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. 

Para Melo (2009, p. 1) “a palavra “adolescência” advém da palavra latina 

“adolesco”, que significa crescer. Designada como uma fase cheia de 

questionamentos e instabilidade, que se carateriza por uma intensa busca de 

“si mesmo” e da própria identidade, os padrões estabelecidos são 

questionados, bem como criticadas todas as escolhas de vida feita pelos pais, 

buscando assim a liberdade e auto-afirmação.”  

A adolescência é apelidada de segunda edição da infância e carateriza-

se pela existência de um ID relativamente forte, que enfrenta o ego 

relativamente fraco, este período mostra que o jovem sente necessidade de 

vivenciar desportos que ajudem a combater a angústia caraterística desta fase 

(Câmara & Cruz, 2000). 

Segundo Figueira (1973) este período é designado como uma etapa 

evolutiva de crise, ou seja, representa o período de transição que pode ser uma 

ameaça para o equilíbrio mental de um jovem, e ao mesmo tempo faculta 

oportunidades de desenvolvimento na sua personalidade, necessitando porém 

de uma adaptação. 

Este aspeto pressupõe, uma relação entre o indivíduo e o meio, sendo 

este processo assegurado pela maturação dos sistemas adaptativos e pela 

ação reguladora do ego. Neste período são notórios os estados de ansiedade, 

que advêm de exigências externas excessivas e da necessidade de aprovação 

social como resposta às pressões ambientais, sentimentos de solidão, 

bloqueios de comunicação, conflitos afetivo-sexuais que encaminham um 

jovem a perceber o mundo de uma forma ameaçadora (Figueira, 1973).   

Depreende-se que a adolescência é um processo de construção social 

que tem influências na construção do homem. Rocha (2009, p. 17) refere que 

“Muitos adolescentes passam por um processo de busca da identidade pessoal 

no qual, em termos ideais, eles adquirem um sólido sentido de quem são” . 
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Shoen-Ferreira & Aznar-Farias (2003) defendem que a construção da 

identidade pessoal é considerada a tarefa mais importante da adolescência, o 

passo crucial da transformação do adolescente em adulto. Consideram ainda 

que a formação de identidade é influenciada por fatores intrapessoais, (as 

capacidades inatas do individuo e caraterísticas adquiridas da personalidade), 

e fatores interpessoais (valores sociais a que estamos expostos). 

A família e a escola têm um grande significado na vida de um 

adolescente/estudante. A instuição que frequenta é um forte local para que as 

interações coletivas possam acontecer, criando oportunidades aos 

adolescentes de experimentar o “ser eu mesmo” longe dos familiares (Rocha, 

2009).  

Por todas as razões supracitadas, na qualidade de estudante-estagiário 

tive em atenção este período crítico da vida dos alunos do 10ºE, importante 

para o seu desenvolvimento, onde mudanças repentinas no seu quotidiano 

poderiam originar conflitos de ideias, resultando numa crise de identidade 

(Veiga, 2009). 

7.2.2.2 Motivação 

O termo motivação segundo Alves et al. (1996) parece ter origem no 

vocábulo latino MOVERE, constatando que está associada uma ideia de 

movimento. 

Segundo Ferreira (2005) é imprescindível conhecer os motivos que 

levam os alunos a ter gosto numa determinada atividade, o que os leva a 

realizarem exercícios com mais ou menos precisão que outros, ou o motivo 

para que estes se mantenham numa atividade, para posteriormente 

perceberem aquilo que a determinou. 

Na Educação Física, a motivação tem sido apresentada como uma 

variável que tem suscitado interesse na investigação dos processos 

mediadores centrados nos alunos, tal acontece, porque esta constitui um 

elemento precioso no que concerne à influência de resultados da 

aprendizagem (Pereira, 2012). Na mesma linha de pensamento Singer (1977, 



Por Desenvolvimento Profissional 

107 
 

p. 48) defende que “a importância da motivação para a aprendizagem tem sido 

bem estabelecida e desta forma o aumento da motivação eleva a atenção e a 

concentração”. 

“ (…)sinto que motivação não está inerente a todos os alunos, 

nomeadamente, aqueles que dizem não gostar de voleibol. Apercebo-me que 

mesmo durante a instrução estão desconcentrados, o que leva a que não 

consigam perceber o exercício. Reflexão nº 10. 

O mesmo autor menciona que a motivação é uma insistência em 

caminhar em direção a um objetivo, podendo este ser uma recompensa.

 Fazendo o paralelo com a escola, a classificação a alcançar no final do 

período, ou ano escolar, a alcançar pode ser vista como esse reconhecimento. 

Da mesma forma, o incentivo pode tomar a forma de um impulso interno para o 

sucesso, como por exemplo a autorrealização. Defende ainda que 

desmotivados, os alunos não praticarão, ou então realizarão mal as tarefas. Em 

contrapartida Magill (1984) reforça que um aluno pode aprender 

dependentemente dos seus níveis motivacionais, ou pode se motivar a partir da 

possibilidade de aprender mais.  

O ato de motivar remete-nos para um conjunto de diretrizes que 

condicionam a conduta de alguém para o objetivo, desencadeando uma 

atividade consciente e, sendo vista como uma força impulsionadora, é um 

elemento importante na atividade humana. A motivação pode ser considerada 

um impulso, “na medida em que este leva o individuo à busca contínua de 

melhores soluções para a realização pessoal e integração na comunidade onde 

a sua acção tenha significado” (Ferreira, 2005, p. 39). 

Contudo, quando a motivação é muito forte, pode influenciar 

negativamente a performance, pois o desejo de ganhar pode ser tão intenso 

que cria uma determinada tensão que prejudica a destreza (Knapp, 1980). 

Rodrigues (2007) conclui que a motivação é uma grandeza vetorial , 

definida por uma direção (necessidade, incentivo, finalidade) e uma 

intensidade (pulsão ou impulso). Também Alves et al. (1996) defendem que as 

dimensões supracitadas estão envolvidas no processo motivacional.  
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Assim é importante referir que para um professor ser um executante 

eficaz, nas técnicas suscetíveis de influência, isso vai depender da forma como 

persiste na participação dos indivíduos nas atividades e da intensidade que 

lhes dedicam (Alves et al., 1996). Com efeito, a motivação representa o aspeto 

dinâmico na ação: “é o que leva o sujeito a agir, ou seja, o que leva a iniciar a 

acção, a orientá-la em função de certos objectivos, a decidir a sua prossecução 

e o seu termo” (Ferreira, 2005, p. 39).  

Neste campo que temos vindo a fundamentar, consideramos que o 

professor representa um papel preponderante na motivação dos alunos para as 

suas aulas. O mesmo autor sustenta essa importância referindo que as atitudes 

e estratégias que os docentes desenvolvem são marcos importantes para a 

aprendizagem. Fazendo o paralelo em especifico com a nossa disciplina, 

devemos incidir sobre os alunos desmotivados, e encontrar estratégias 

especiais de motivação para a prática. Carmo (cit. por Ferreira, 2005) defende 

que será o professor o responsável pela escolha entre transformar a ação 

pedagógica num instrumento que reproduza violências educacionais, 

discriminação e desigualdades ou, transformá-la numa poderosa arma que 

reverta essa situação. 

Os investigadores Franchim & Barreto (2006) partilham da mesma 

opinião, referindo que a motivação é a potência para a aprendizagem e 

convívio social, sendo responsável pelo desenvolvimento da capacidade de 

lutar contras as adversidades, das perdas e conquistas, realçando o papel dos 

professores para este desenvolvimento.  

É possível que os alunos que não estão muito motivados aprendam, 

contudo, é mais fácil para um professor encontrar estratégias para facilitar a 

aprendizagem dos alunos já motivados. No sentido lato, as motivações são 

construções desenvolvidas que explicam o grau de atração, capazes de 

justificar o comportamento de um aluno numa tarefa de aprendizagem.  

Por outro lado, os alunos menos motivados representam um “desafio na 

minha prática pedagógica, porque encaminham-se para uma procura 

incessante de estratégias diferenciadas que me permitam melhorar os seus 
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índices de confiança, e consequente noção de competência que poderá 

conduzi-los a sentirem prazer durante a prática desta modalidade” Reflexão 29 

Desta forma, depreende-se que os alunos que persistem numa tarefa, e 

optam por fazê-la estão motivados. No mesmo referencial, os alunos que 

apresentam pouco iniciativa, persistência e intensidade, em determinada tarefa 

são desmotivados. A motivação dos alunos é constantemente citada pelos 

professores como um grande problema no ensino, particularmente no Ensino 

Secundário (Rink, 1993). 

Realizando uma síntese do que foi expresso nos parágrafos anteriores, 

Kobal (cit. por Ferreira, 2005), expõe a motivação como aspeto especifico a 

cada indivíduo, nos quais os aspetos internos e externos às aulas são 

influenciadores, pois envolvem a inter-relação de três variáveis: individuo, 

tarefa e meio ambiente. No caso específico do 10ºE, em que os alunos se 

encontravam na adolescência, estes aspetos eram mais evidentes, devido às 

transformações corporais e psicológicas caraterísticas desta fase de vida. 

Portanto, consideramos importante avaliar os níveis de motivação 

intrínseca dos alunos, assim como as categorias que consideram como mais 

influentes na sua motivação para as aulas de Educação Física. 

7.2.2.3 Fontes de motivação/ Tipos de motivação 

 O desporto e atividade física são compostos por um grande número de 

atividades que a maioria das pessoas pratica pelo prazer e pelo divertimento, 

podendo escolher aquilo que lhe dá mais gosto em participar. Porém, na escola 

e nomeadamente na Educação Física, os alunos não escolhem aquilo que o 

professor vai lecionar. Nesta linha de pensamento, acho pertinente 

percebemos as fontes de motivação, que originaram os tipos de motivação: 

intrínseca e extrínseca. 

De acordo com Brito (1994), as fontes de motivação internas e externas 

são as seguintes: 

Internas: O instinto, os hábitos, as altitudes mentais, as ideias, o prazer 
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Externas: A personalidade do professor, a influência do meio e dos 

momentos, o objeto de si. 

Relacionando com a minha prática pedagógica em seguida reproduzo 

algumas frases de alunos meus durante as aulas: 

Aluno 1: “Professor, ainda bem que é basquete porque eu gosto de jogar 

e lanço muito bem”. 

Aluno 2: “Educação Física é a minha modalidade favorita porque sei 

jogar quase tudo bem”. 

Aluno 3: “Não tenho jeito para nada, só gosto de Educação física porque 

posso estar com os meus colegas mais á vontade”. 

. Deste modo, a motivação intrínseca advém dos reforços internos, 

estando alicerçada ao interesse na própria atividade como por exemplo, a 

realização ou satisfação da aprendizagem (aspeto verificado nos dois primeiros 

alunos), enquanto a motivação extrínseca, familiariza-se com as 

necessidades que são saciadas por acontecimentos externos, como por 

exemplo, as classificações e os prémios (situação que se verifica no aluno 3). 

Ambas as motivações se demonstram imprescindíveis no acréscimo de 

participantes nas atividades desportivas (Pereira, 2012). 

Para Deci (cit por Maia, 2003b) motivação intrínseca refere-se aos 

comportamentos que ocorrem na ausência de reconhecimentos aparentes, ou 

a uma atividade com prazer ou satisfação, ou seja defende que este conceito 

se relaciona, com a vontade dos sujeitos, alienados de quaisquer recompensas 

materiais. Todavia, podemos anular essa motivação, porque “o interesse e o 

prazer inicialmente demonstrados por um aluno pela tarefa é posto em jogo 

quando ele fica sujeito a recompensas ou sanções. O esforço do aluno para a 

realização da tarefa mantém-se enquanto se mantêm reforços externos e 

desaparece na ausência destes” (Ferreira, 2005, p. 55). 

Corroborando com Ferreira, Guimarães (2001) argumenta que a 

motivação extrínseca se define como a vontade de responder positivamente a 

fatores externos à tarefa com o intuito de, captar a atenção do professor, 
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receber elogios, isto é, obter recompensas materiais ou de reconhecimento, a 

fim de demonstrar competências nas habilidades. 

Esta contrapõe-se à motivação intrínseca, pois exprime-se quando um 

aluno se envolve num atividade, não pelo prazer que esta lhe proporciona, mas 

porque se torna útil para atingir um determinado objetivo, em virtude de 

pressões externas (Fontaine, 2007c). 

Segundo Deci e Ryan (Cit. por Guimarães, 2004) a motivação intrínseca 

é um fator representativo do potencial positivo da natureza humana, sendo 

vista como uma rampa de lançamento para o crescimento, integridade 

psicológica e coesão social e como um desafio na procura incessante da 

novidade, na exercitação das próprias capacidades. 

Para Oliveira (2000) a motivação intrínseca é a forma mais desejada 

para a participação nas atividades desportivas, ou seja, quando os alunos 

escolhem as atividades que vão praticar, o comportamento é resultado da 

motivação mas também de outras variáveis, tais como: as auto perceções e 

aprendizagem subsequentes da prática. Segundo o mesmo autor um exemplo 

elucidativo de motivação intrínseca refere-se aos indivíduos que praticam 

porque as atividades lhes parecerem interessantes e agradáveis, este aspeto 

permite que aprendam mais sobre o desporto e obtêm prazer nessa prática”. 

Em contexto escolar, os alunos motivados mostra-se mais envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem, quando despendem esforços, envolvem-se 

nos exercícios, e recorrem a estratégias que lhe permitam concluir com 

sucesso nas suas tarefas. Apresentando-se orgulhosos do seu desempenho ou 

resultado, superando muitas vezes as espectativas do professor (Guimarães, 

2004). 

7.2.2.3.1Teorias da motivação 

Os investigadores da área comportamental consideram que os 

organismos são máquinas perfeitas que regem o seu comportamento de forma 

física mas também a nível psicológico. Estes preocupam-se essencialmente 

em compreender o que leva os seres vivos a agir, iniciar ou terminar uma ação, 



Por Desenvolvimento Profissional 

112 
 

referindo que é indispensável recorrer à atividade racional para explicar 

determinados comportamentos (Fontaine, 2007a). 

Na introdução de todas as modalidades e após a avaliação diagnóstica 

era solicitado aos alunos que delineassem os objetivos que pretendiam 

alcançar com o ensino de uma determinada modalidade, com a esperança que 

a melhoria da componente física os ajudasse a exponenciar o seu nível 

psicológico e consequente motivação para a prática. 

Sendo esta uma das estratégias utilizadas, e pelo facto de não 

querermos ser prisoneiros aficionado das preconceções, achamos pertinente 

fundamentar acerca das teorias motivacionais “que mais exercem influência 

sobre as investigações do meu tema” (Rocha, 2009, p. 34), 

7.2.2.3.2 Teoria da Atribuição 

Esta teoria ocupa um lugar de destaque nos estudos da psicologia 

educacional, porque “assume que os seres humanos são constantemente 

ativados e motivados pela necessidade de controlar e compreender a 

realidade, o meio no qual vivem, os outros e a si próprios…” (Fontaine, 2007b, 

p. 77). 

A mesma autora defende que aquilo que percecionamos da realidade é 

um processo de construção, socialmente determinado, e será a partir desta 

representação que serão orientados os comportamentos. 

A teoria atribucional de Weiner situa as cognições no centro do processo 

motivacional. Na perspetiva desta autora, e como se encontra expresso no 

quadro 1, os sucessos ou fracassos escolares são atribuídos a 3 dimensões 

bipolares: locus da causalidade (causas internas ou externas); estabilidade 

(estáveis ou instáveis) e controlabilidade (incontroláveis ou controláveis 

(Weiner, 1986). 

A forma como um aluno depreende o sucesso e o fracasso de uma 

tarefa influenciará as suas cognições, que repercutirão o seu nível 

comportamental. Desta forma, podemos aferir que a dimensão causal associa-

se às consequências psicológicas que orientam um comportamento. Dando 
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como exemplo o locus da causalidade, que se encontra ligado aos sentimentos 

de autoestima, enquanto a estabilidade se relaciona com o sucesso e fracasso, 

e a controlabilidade com os sentimentos e emoções pessoais (Pereira, 2012). 

O autor supracitado, depreende que os alunos mais motivados para a 

aprendizagem, atribuem o sucesso ou o fracasso ao seu esforço, (causa 

instável interna e controlável), e não à sorte (causa instável, interna e 

controlável). 

 Confirmando este aspeto, num estudo realizado na nossa Faculdade, 

(Fernandes et al., 2000) realizaram um trabalho de investigação no qual 

participaram 53 nadadores com idades compreendidas entre os 13 e 15 anos, 

a partir do qual constaram que os atletas consideram que as suas 

performances desportivas são originadas pela ação de causas internas, 

instáveis e controláveis. 

Quadro 1. Dimensões e atribuições causais do sucesso vs Fracasso escolar. 

            Adaptado de Weiner (1992) por (Fontaine, 2007b) 

Desta forma, “a motivação de procurar razões para o início ou fim da 

actividade, para se interessar pelas razões das escolhas entre vários 

comportamentos possíveis. Razões que se manifestam na actividade cognitiva 

dos sujeitos” (Fontaine, 2007b, p. 79). Depreendemos assim, que o fracasso de 

um aluno num exercício de avaliação durante uma aula de Educação Física, 

pode ser consequência da sua falta de capacidade, mas também da sua falta 

de esforço, da fadiga ou do momento de ansiedade suscitado pelo momento 

formal. 

Locus Interno Externo 

Estabilidade Estável             Instável Estável             Instável 

Controlabilidade 

Incontrolável Capacidade       Humor  
Destreza           Cansaço 

Carateristicas        Sorte 
da tarefa                Azar 
                 
 

Controlável Tolerância        Atenção 
Coragem         Esforço 
Preguiça          temporário 

Relação com        Ajuda 
o Professor           pontual 

dos colegas 
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7.2.2.3.3 Teoria da autodeterminação 

Segundo Ryan & Deci (2000) a Teoria da Autodeterminação ou Teoria 

da Avaliação Cognitiva, parte do pressuposto que os comportamentos 

humanos são estimulados por três grandes necessidades primárias e 

universais: autonomia, capacidade ou competência e as relações pessoais.  

Segundo estes, a necessidade de autonomia (ou autodeterminação) 

conjuga o empenho de um individuo para ser o agente das duas ações e 

determinar o seu comportamento, sendo visto como o desejo de experimentar 

um locus interno de causa. 

A capacidade ou competência estimula a motivação intrínseca, 

manifestando-se pela capacidade de lidar eficazmente com o meio. Neste 

sentido os exercícios muito fáceis muitas vezes não são estimulantes, visto não 

serem extremamente motivantes, no sentido de reforçarem o sentimento de 

competência própria (Fontaine, 2007c).  

Segundo R.White (cit. por Fonseca, 1999, p. 56) “Os indivíduos 

motivam-se, não apenas pela ação de drives ou instintos mas, principalmente, 

devido à sua procura para se sentirem competentes, através de uma interação 

com o seu envolvimento, sendo esta perceção de competência resultante da 

ação dos seus sentimentos de eficácia, que os levam a manter ou aumentar a 

intensidade da sua interação com o meio que os circunda, isto é, o seu 

empenhamento na realização de tarefas”. Por fim, a necessidade de 

estabelecer relações, refere-se à preocupação com os outros, e à sensação de 

que os outros têm uma relação para connosco. 

Contrariamente à Teoria de Atribuição que assume que a mestria pode 

ser alcançada através da compreensão dos acontecimentos, esta teoria reflete 

que essa mestria pode ser alcançada pelo exercício das competências e pela 

liberdade de escolha do individuo, ou seja, “a teoria da avaliação cognitiva 

permite compreender melhor o que motiva as pessoas a investir em 

determinados domínios sem obrigação aparente” (Fontaine, 2007c, p. 115). Por 

outro lado, ambas afirmam que a vontade do sujeito é soberana, porque só o 
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aluno pode avaliar possibilidades de um exercício de competência, num 

determinado contexto de autodeterminação inerentes a cada situação. 

7.2.2.4 Estudos realizados sobre a motivação dos alunos na aula de 

educação física 

Pereira (2012) refere que no nosso país têm sido realizados vários 

estudos sobre a motivação nas aulas de Educação Física, por isso acho 

importante mencioná-los, referindo ainda um estudo realizado no País Vizinho. 

Carroll & Loumidis (2001) realizaram uma investigação com uma 

amostra de 922 crianças. Os resultados apontaram para uma correlação 

positiva, entre o gosto (prazer) durante as aulas de Educação Física e a 

perceção de competência nas aulas. As crianças mais competentes 

apresentavam índices de participação desportiva fora da escola mais elevados, 

do que as que tinham uma perceção reduzida neste aspeto. 

O estudo levado a cabo por Fernandes (2003) teve como tema a 

motivação no contexto de Educação Física, sendo este estudo centrado no 

valor preditivo das intenções de prática desportiva em função da motivação 

intrínseca. Foi constituído por um amostra de 1099 alunos de Educação Física, 

com 544 elementos do sexo feminino e 555 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre 14 e 16 anos de idade. Os questionários utilizados 

tentavam avaliar os seguintes constructos: (i) aprendizagem cooperativa, 

melhoria autorreferenciada e perceção de escolha (fatores sociais), (ii) 

perceção de competência, autonomia e relacionamento (mediadores 

psicológicos), (iii) motivação intrínseca, regulação identificada, regulação – 

introjeção, regulação externa e por fim no (iv) aborrecimento, empenho e 

intenção de prática desportiva (consequências).  

Os resultados centralizaram o desenvolvimento das perceções de 

competência e autonomia, como potenciadores dos níveis de motivação 

intrínseca, sendo estes aspetos agentes balizadores nos níveis de intenção 

para a prática. 
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No país vizinho, destaco o trabalho de Gutiérrez & Escarti (2006) que 

usuram uma amostra de 975 adolescentes de alunos das escolas públicas de 

Valência. Utilizaram um questionário de orientação para o ego e para a tarefa, 

sendo este um trabalho adaptado do TEOSQ (Task and Ego Orientation in 

Sport Questionnaire) de Duda y Nicholls, o qual apresenta 13 itens (6 para a 

orientação para o ego e 7 para a orientação da tarefa).Verificou-se uma 

elevada correlação positiva entre a orientação para o ego nos adolescentes e 

nos seus pais. Também se apurou uma correlação positiva entre a orientação 

para o ego dos alunos e a perceção que estes têm sobre a sua orientação para 

o ego. Por outro lado, também existe correlação positiva entre a perceção que 

as crianças têm do professor, na orientação para o ego e para a tarefa. 

Foi defendido na nossa faculdade um estudo acerca das Determinantes 

Motivacionais para as aulas de Educação Física, procurando avaliar os 

objetivos de realização dos jovens, a sua perceção de clima motivacional e 

perceber quais as suas crenças acerca das causas de sucesso e os níveis de 

motivação intrínseca. Neste participaram 1620 alunos, 637 do sexo masculino 

e 983 do sexo feminino, do Concelho de Gaia. Os resultados deste estudo 

evidenciam que os alunos realçam um clima motivacional na sala de aula que 

promova a aprendizagem e mestria, considerando a motivação/esforço a 

variável mais importante para o sucesso, em detenção da competência. A 

amostra valorizava mais a motivação intrínseca esforço/importância e o 

prazer/interesse, não sentido pressão/tensão (Alves, 2003). 

7.2.3 METODOLOGIA 

7.2.3.1 - Caraterização da Amostra 

Este estudo teve a participação de 20 alunos de ambos os sexos (15 do 

sexo feminino e 5 do sexo masculino), matriculados na Escola Secundária 

Alexandre Herculano, inseridos na turma de 10º do curso de Línguas e 

Humanidade com idades compreendidas entre 15 e os 18 anos cuja média 

correspondia a 15,8 anos.  
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7.2.3.2 - Instrumento de recolha de dados. 

O instrumento eleito para investigação-ação foi a versão portuguesa do 

Intrisic Motivation Inventory (IMIp) em contextos de atividade física e desportiva 

(Fonseca & Brito, 2001). 

  Os mesmos autores referem que este instrumento permite avaliar a 

intensidade da motivação intrínseca de indivíduos relativamente a uma 

qualquer atividade. Efetivamente, a forma como os seus itens se encontram 

elaborados, permitem que o investigador substitua o termo de atividade 

praticada, pela designação que mais se adeque à investigação em questão, de 

forma a tornarem-na esta investigação mais específica ao contexto estudado 

(Idem, 2001). Desta forma, o instrumento utilizado foi adaptado ao contexto da 

aula de Educação Física. 

Este instrumento é constituído por 18 afirmações que me permitiram 

conhecer os níveis de motivação intrínseca como uma função aditiva de quatro 

dimensões, nas quais as 3 primeiras se referiam a facetas positivas da 

motivação Intrínseca: Prazer/interesse (itens 1,5,9,13 ex.: “Gostava bastante de 

praticar desporto na aula de Educação Física”, Esforço /Importância 

(2,6,10,14,17 ex.: “Despendia muito esforço na aula de Educação Física”,) 

competência (3,7,11,15,18 ex.: “Penso que era bastante bom/boa em 

Educação Física”), e por sua vez, a última espelha uma faceta mais negativa: 

Pressão/Tensão (4.8.12.16 ex.: “Sentia-me tenso/a enquanto praticava 

desporto na aula de Educação Física “). 

Neste questionário os alunos indicaram o seu grau de concordância com 

as seguintes afirmações numa escala de Likert (de 1= discordo totalmente até 

5= concordo totalmente) (Maia, 2003a). 

Acho pertinente referir que os itens 14 e 17 referentes à subescala de, 

esforço /importância, o item 15, referente à competência, e os itens 4,8,16, 

referentes à pressão/tensão, sofreram uma recodificação, isto é, os níveis das 

escalas necessitaram de ser invertidos numa correspondência direta, na qual 5 

equivale a 1; 4 a 2; 3 a 3; 2 a 4; 1 a 5 (Idem, 2003). 
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7.2.3.3 - Procedimentos na recolha de dados  

A recolha de informação foi efetuada no mês de maio de 2012. Os 

questionários foram entregues pelo próprio investigador, nos locais e horários 

destinados à aula de Educação Física da turma do 10ºE e após a explicação 

dos procedimentos e dos objetivos da investigação. O referido questionário foi 

prontamente recolhido após pelos alunos. 

7.2.3.4 - Procedimentos estatísticos  

Para analisar os dados, considerámos um nível de significância  = 5%, 

habitual em estudos de educação, em particular em Educação Física e 

utilizámos o programa de organização de dados e análise estatística SPSS 

para os seguintes procedimentos estatísticos que também foram usados em 

estudos semelhantes realizados por (Maia, 2003b; Oliveira, 2000; Osório, 2004; 

Spittle & Byrne, 2009). 

-Estatística descritiva para cálculo das médias (M) e desvios-padrão (Dp) 

-Teste t-Student (t-test) para comparação de médias de variáveis 

emparelhadas. 

-Teste T-Student (t-test) para comparação de médias de variáveis 

independentes. 

-Teste t-Student para comparação de uma média com um valor de 

referência.  

7.2.4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Como mostra o quadro 2, os alunos apresentam índices de MI mais 

elevados na categoria de prazer/interesse, em seguida na de 

esforço/importância, depois na de pressão/tensão e por fim na de competência.  
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Quadro 2: Valores de intensidade de motivação intrínseca totais e por 

categorias.  

Variáveis de Motivação 
intrínseca  

M Dp 

Prazer/Interesse 4,20 ±0,82 

Esforço/Importância 4,15 ±0,49 

Competência  3,56 ±0,64 

Pressão/Tensão 3,81 ±0,53 

Total de MI 3,92 ±0,54 
 

Para verificarmos se estes valores são significativamente elevados na 

escala de Likert, comparámos a média do mais baixo deles (competência – 

3,56±0,53), com a média desta escala (3). Verificamos que o valor de p=0,001, 

o que significa que a média da subescala da competência é significativamente 

superior à média da escala de Likert. 

O facto de esta subescala ser superior à média da escala de Likert 

garante-nos que as médias das restantes subescalas são também superiores a 

essa média. 

Tornou-se imprescindível verificar se existiriam diferenças 

estatisticamente significativas entre as várias subescalas deste teste 

motivacional; para o aferir aplicámos o t-test para variáveis emparelhadas 

comparando estas subescalas duas a duas, como podemos verificar no quadro 

3. 

Quadro 3: Valores de p entre subescalas 

 Prazer/intere
sse 

Esforço/Importâ
ncia 

Competên
cia 

Pressão/Ten
são 

Prazer/ 
interesse 

- 0,64 0,00 0,01 

Esforço/Importâ
ncia 

0,64 - 0,00 0,03 

Competência 0,00 0,00 -- 0,49 

Pressão/Tensão 0,01 0,03 0,49 - 
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Constatamos que entre 6 comparações possíveis e entre as quatro 

subescalas, existem diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) em 

quatro delas: 

- Prazer/interesse e competência; 

- Prazer/interesse e pressão/tensão; 

- Esforço/importância e competência; 

- Esforço/importância e pressão/tensão; 

Somente entre o prazer/interesse, esforço/importância e entre 

competência e pressão/tensão é que não se verificaram diferenças 

significativas. 

O facto de se verificarem as diferenças enumeradas anteriormente, 

mostra que os itens das quatro subescalas apresentam igual importância para 

a MI dos alunos. Constatamos assim, que existe uma diferença entre as duas 

subescalas em que os alunos apresentam maiores índices (prazer/interesse e 

esforço/importância) e as duas subescalas em que apresentam menores 

índices (competência e pressão/tensão). Podemos assim referir, que as quatro 

subescalas ficam divididas em dois grupos relativa à sua importância na 

definição da MI dos alunos para a Educação Física. 

7.2.4.1 - Diferenças entre alunos de sexos 

De forma a analisar as diferenças significativas entre os alunos do sexo 

masculino e feminino, recorri ao teste t-Student (t-test) de comparação de 

variáveis independentes. No quadro 4 podemos verificar as diferenças 

estatisticamente significativas (p≤0,05), assim como as respetivas médias e 

desvios-padrão referentes a cada variável da motivação intrínseca, por sexo.  

Após a aplicação do teste supracitado, é possível verificar no Quadro 3, 

mesmo tendo em conta que as raparigas apresentam valores claramente acima 

da média da escala (3,81 contra 3 pontos), existem diferenças estatisticamente 

significativas entres os sexos para os índices totais de motivação intrínseca, ou 

seja os rapazes encontram-se mais motivados intrinsecamente do que as 

raparigas para as aulas de Educação Física (p=0,012). 
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Quadro 4. Valores médios e respetivos desvios padrão das variáveis da 

motivação intrínseca para homens e mulheres e corresponde p. 

Variáveis de Motivação 
intrínseca 

Masculino Feminino  
p 

M ±Dp M ±Dp 

 
Prazer/Interesse 

 
4,55 ± 0,41 

 
4,08 ± 0,89 

 
0,281 

 
Esforço/Importância 

 
4,40 ± 0,00 

 
4,06 ± 0,53 

 
0,191 

 
Competência 

 
4,12 ± 0,30 

 
3,37±0,61 

 
0,003 

 
Pressão/Tensão 

 
3,95 ± 0,27 

 
3,76± 0,59 

 
0,000 

Total de MI 4,26 ± 0,13 3,81±0,58 0,012 

 

De forma mais pormenorizada, aferimos que os alunos do sexo 

masculino sentem-se mais competentes (p=0,03), porém sentem mais 

pressão/tensão durante as aulas de Educação Física (p=0,00) do que os 

elementos do sexo feminino. Apesar de os rapazes apresentarem níveis 

superiores de motivação nas subescalas de prazer/interesse e 

esforço/competência, estes valores não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas quando comparados com os índices das 

raparigas, pois os respetivos valores de p são> 0,05 em qualquer destas 

variáveis. 

7.2.5 – CONCLUSÕES DO ESTUDO 

Antes de descriminarmos todas as conclusões relativas ao nosso 

estudo, importa referir que embora o número de elementos da nossa amostra 

seja reduzido (20 elementos), os resultados obtidos são similares aos de 

estudos idênticos realizados com amostras de maiores dimensões. 

Os dados preconizados no nosso trabalho permitem aferir que a 

dimensão da motivação intrínseca mais valorizada pela amostra em estudo foi 

o prazer/ interesse, enquanto a menos valorizada é a competência. Estes 

dados vão de encontro ao estudo levado a cabo por Oliveira (2000), orientado 
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pelo professor Doutor António Fonseca, no qual foram analisados 596 sujeitos 

de ambos os sexos (228 do sexo masculino e 368 do sexo feminino), onde 

também foi aplicada a versão traduzida e adaptada do Intrisinc Motivation 

Inventory de McAuley e col (1989). 

No que respeita ao relevo que cada uma das subescalas apresenta na 

MI dos alunos, registámos que prazer/interesse e esforço/importância têm uma 

influência significativamente maior do que competência e pressão/tensão, 

embora qualquer delas tenha uma média superior à média da escala de Likert 

estatisticamente significativa. 

O facto de se verificarem diferenças entre as subcategorias da MI, 

mostra que estes itens possuem importâncias distintas na MI dos alunos para a 

prática. Há uma diferença entre as duas subescalas em que os alunos 

apresentam maiores índices (prazer/interesse e esforço/importância) e as duas 

subescalas em que apresentam menores índices (competência e 

pressão/tensão). Podemos dizer que as quatro subescalas ficaram divididas 

em dois grupos relativamente à sua importância na definição da MI dos alunos 

para a Educação Física. 

No nosso estudo, verificámos que os rapazes estão mais motivados 

intrinsecamente do que as raparigas para a aula de Educação Física, 

particularmente na competência e esforço/importância. Estes resultados 

confirmam os de Fonseca et al. (2001) que realizaram um estudo com uma 

amostra de 232 alunos (111 do sexo masculino e 121 do sexo feminino), que 

apresentava como propósito averiguar os objetivos de realização e a motivação 

intrínseca para a prática de Educação Física de alunos do 3º Ciclo de ensino. 

O instrumento utilizado para aferir a intensidade da MI dos alunos foi o mesmo 

da nossa investigação (IMIp). 

Quando comparadas as motivações intrínsecas entre ambos os sexos, 

verificamos que os rapazes detêm níveis de índices mais elevados em todas as 

dimensões do IMIp; porém, apenas nas categorias da competência (p=0,03) e 

pressão/tensão (p=0,00) se verificam diferenças estatisticamente significativas 

entre os sexos. Estes resultados apontam para uma maior competência sentida 
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durante as aulas de Educação Física, assim como uma maior pressão/tensão 

durante a mesma por parte dos rapazes.  

Resultados semelhantes foram atingidos num estudo realizado por Maia 

(2003a) com uma amostra de 631 indivíduos (294 sexo masculino e 337 do 

sexo feminino) de quatro escolas públicas; todavia, neste, foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas nas 

subescalas de gosto/interesse, competência e esforço. Importa referir que a 

subescala da pressão/tensão não foi tida em conta neste estudo. 

É também relevante mencionar que a aplicação prática dos resultados 

não deve ser vista de forma linear, porque este estudo não apresenta uma 

amostra muito significativa. Seria importante que este estudo fosse aplicado a 

todos os anos de ensino de uma determinada escola, verificando assim quais 

os níveis de MI dos alunos nos diferentes anos escolares e procurar relacioná-

los com as perceções sobre o clima motivacional da sua turma e com os 

objetivos de realização. 

Seria pertinente que fossem realizadas investigações futuras onde este 

estudo fosse promovido em dois momentos distintos. Um primeiro, no início do 

ano letivo, a partir do qual o professor definia estratégias para elevar todas as 

componentes de motivação dos seus alunos, através da implementação de 

estratégias e exercícios que transmitissem sensações de prazer, que 

encaminhassem os alunos para a competência e os levassem a esforçar mais 

nas aulas. Outro no final do ano letivo, onde poderia verificar se as estratégias 

de ensino-aprendizagem que implementou foram ao encontro do objetivo de 

elevar os níveis motivacionais dos alunos.  
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8. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS PARA O FUTURO 

Concluída mais uma etapa do meu processo de formação, é com 

convicção que afirmo que o EP assumiu um papel essencial no meu 

desenvolvimento pessoal, profissional e social, repleto de vivências positivas 

que me acompanharão para sempre. A nível pessoal aprendi a melhorar os 

meus comportamentos aprendendo a construir uma atitude de abertura e 

recetividade, numa perspetiva crítica e construtiva. Relativamente à dimensão 

profissional, posso mencionar que apliquei e experimentei saberes teóricos, 

que fui adquirido ao longo de toda a minha formação, encontrando neste 

momento de prática a oportunidade de atribuir um maior significado àquelas 

que foram as minhas aprendizagens nos anos anteriores. 

Neste sentido, não só o ano de EP, mas também todos os outros anos 

de formação, no qual se englobam a Licenciatura e o Mestrado, foram com 

toda a certeza anos proveitosos e inesquecíveis. Neles aprendi a viver longe da 

minha ilha, adquirindo uma liberdade, mas também um grau de 

responsabilidade que me eram desconhecidos. Durante este período de 

formação inicial, cresci como pessoa, mas também como profissional, 

considerando que a Faculdade me preparou da melhor forma possível para 

ultrapassar muitas das adversidades com que certamente me irei deparar ao 

longo da vida. 

A possibilidade de ser professor e contribuir para a formação dos alunos, 

deixando o meu marco na escola, foi sem dúvida inesquecível e proveitoso, 

concedendo-me uma bagagem para construir um grande futuro profissional. 

Considero assim, que todo este processo de integração na vida profissional me 

ajudou a adquirir competências profissionais ao nível do desempenho crítico e 

reflexivo, de forma progressiva, devido à procura incessante de informação e 

organização de conhecimentos. Encaminhou-me ainda para uma construção 

de estratégias com uma sequência lógica e encadeada que me permitiram 

intervir de forma orientada segundo os objetivos pedagógicos.  
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Exponenciar a perceção da necessidade da reorganização do ensino, 

com o intuito de planear de forma mais ajustada, contribuiu para a minha 

evolução como docente. Confirmei que não só é importante conhecer o 

conteúdo de ensino, mas também se torna imprescindível dominar a forma 

como vamos ensinar os alunos – didática –, não descurando a sensibilidade de 

perceber que estes apresentam ritmos de aprendizagens distintos. 

 Considero ainda que, ao longo deste ano, desconstruí algumas 

preconceções acerca da vida de docente. Pautei a minha atuação com prazer, 

amor, dedicação e entusiasmo, interagindo e envolvendo-me com toda a 

comunidade educativa com o objetivo de entrosar-me no meu local de trabalho: 

a escola. Assim, esta interação contribuiu para o meu enriquecimento social. 

O período de prática supervisionada representou, assim, um importante 

momento de reflexão e crescimento em vários níveis. Este não se mostrou um 

percurso linear, sempre em linha reta, mas sim um caminho onde aprendi a 

contornar e superar obstáculos, a arriscar, a tomar decisões, a adquirir 

consciência de todos os progressos, mas similarmente dos erros e da 

importância em estar recetivo às novas aprendizagens. Mantive-me, deste 

modo, sempre disponível para aprender com todos aqueles que se cruzaram 

na minha vida de estudante-estagiário. Constituiu, por isso, para mim um 

privilégio usufruir da oportunidade de partilhar conhecimentos com o grupo 

disciplinar de Educação Física da ESAH, o Núcleo de Estágio, Professor 

Cooperante e Orientador. Todos eles promoveram a partilha de opiniões, 

vivências e conhecimentos, de forma cooperativa, assente numa base crítica e 

reflexiva, que me possibilitaram a aquisição de valências que me tornaram um 

professor mais completo, algo que se repercutirá nas minhas atuações futuras. 

Efetivamente, durante este ano, tive oportunidade de cimentar a ideia de 

que a Educação Física se apresenta como uma disciplina fulcral no 

desenvolvimento da criança, do adolescente e até mesmo dos adultos. Deixa-

me assim entristecido perceber que no nosso País, a Educação Física não seja 

valorizada pelo sistema, fazendo-se esquecer da sua importância no 

desenvolvimento saudável de qualquer cidadão. Aliás este “esquecimento” 
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poderá ser traduzido pelas ameaças de desvalorização do estatuto e do papel 

da Educação Física e do Desporto Escolar, quer através da redução do número 

de horas, quer da possibilidade de lhe retirarem o caráter obrigatório (Bento, 

2012). 

Ainda sim, mantenho vivo o sonho de ser professor, e se possível ter a 

oportunidade de fazê-lo em África, estando convicto que este desafio me 

concederia uma panóplia de experiências e competências alargadas, que 

contribuirão para a minha ascensão na qualidade de professor. 

Concluída esta fase da minha vida, é com enorme orgulho que olho para 

trás, e sei que dei o melhor de mim em todos os momentos, encarando todos 

os desafios como se fossem os últimos. Considero que foi esta teimosia que 

me ajudou a ultrapassar todas as barreiras que me apareceram no caminho, 

mantendo ainda a certeza que apesar dos prognósticos na área de Educação 

em Portugal não se apresentarem animadores, não irei desistir da oportunidade 

e do sonho de ser professor. Pois na sociedade atual, com criatividade, 

dinamismo, capacidade de adaptação, juntamente com vontade de aprender 

poderemos fazer diferença. Neste sentido, não pretendo encarar o término 

deste ciclo como um encerramento (o fim) da minha fase de formação, mas sim 

como um novo ponto de partida, ambicionando um desenvolvimento constante, 

que se possa caraterizar pelo refinamento das minhas capacidades, com o 

objetivo de ascender a um nível superior de atuação, através da constante 

remodelação de conhecimentos, porque “ser professor é sempre um projeto em 

aberto” (Gomes, 2002, p. 203). 
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O presente documento visa relatar o processo de aprendizagem desenvolvido, na 

qualidade de Estudante Estagiário na Escola Secundária Alexandre Herculano, (situada na 

Avenida Camilo, freguesia do Bonfim, na Cidade do Porto) com a qual me comprometi a 

assumir com o maior profissionalismo, dedicação e responsabilidade a docência da turma que 

me foi atribuída, assim como de colaborar e propor atividades que contribuíssem para o 

enriquecimento de toda a comunidade escolar.  

O Estágio Profissional surge na continuidade da minha formação, inserido no 2º ano do 

plano de estudos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, no ciclo conducente ao 

grau de mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, e teve como 

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

orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam nos 

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

exigências da profissão” (Matos, 2011a, p. 3). 

Considero que o EP se apresentou como um momento privilegiado de descoberta da 

profissão, onde a proactividade foi um pré-requisito indispensável para conseguir conjugar os 

conhecimentos teóricos com a oportunidade de os aplicar de forma prática e contextualizada, 

inter-relacionando a teoria com a prática. Nesta linha de pensamento Ribeiro (1993) considera 

que a inovação e o progresso contínuo do sistema educativo ocorre devido ao esforço de 

qualificação dos seus agentes de ensino, e em particular, dos professores que servem este 

sistema. 

O presente Relatório de Estágio intitulado de Estágio Profissional: O meu primeiro 

Marco Geodésico pretende analisar de forma crítica, reflexiva e fundamentada, toda a minha 

forma de atuar ao longo da prática pedagógica. A elaboração deste documento permite assim a 

concretização de um requisito indispensável para a conclusão deste ciclo de estudos, o qual 

me concederá a possibilidade de exercer a profissão na qualidade de docente. 

No primeiro capítulo intitulado Introdução, descrevo, sucintamente a forma como se 

encontra organizado todo este documento. No segundo capítulo, o enquadramento biográfico, 

narro de que forma as vivências escolares e desportivas, influenciaram a escolha da profissão, 

refletindo que a minha formação contribuiu para destronar muitas das preconceções sobre o 

que seria ser professor. Considero que os estabelecimentos de ensino que frequentei me 

concederam uma enorme bagagem de conhecimentos para as viagens pelo mundo da 

docência. 

No capítulo seguinte – Expetativas Iniciais e Impacto com o Contexto de Estágio – 

apresento as expetativas acerca daquilo que esperava encontrar com o inicio da prática 

pedagógica e o que realmente encontrei. Sendo que à prática supervisionada é reconhecida a 

sua necessidade e utilidade no processo de formação, este estágio pressupôs a necessidade 
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de um acompanhamento de professores que me possibilitou, na qualidade de estudante-

estagiário, uma prática orientada de qualidade e uma articulação entre a componente teórica e 

prática, que contribuiu, de forma importante, para a continuidade da formação iniciada pela 

minha instituição de formação, a FADEUP (Jacinto, 2003). Assim, ainda dentro deste capítulo 

achei pertinente referir a importância que o processo de supervisão teve na minha formação. 

De igual modo faço referência à importância da realidade vivenciada dentro do Grupo 

disciplinar de Educação Física da ESAH e do Núcleo de Estágio. 

No quarto capítulo, denominado Enquadramento da Prática Profissional é realizada 

uma análise ao Estágio Profissional, do ponto de vista legal, institucional e funcional e 

conceptual, com o intuito de caracterizar o contexto onde se desenvolveu a minha prática 

pedagógica. No que respeita à legislação a nossa instituição considera as diretrizes legais 

expressas no Decreto-lei n. º 43/2007 de 22 de fevereiro e no Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de 

março. A nível institucional rege-se concomitantemente pelo regulamento geral dos segundos 

Ciclos da Universidade do Porto, o regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional, e 

pelas Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducentes ao Grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. 

Relativamente ao enquadramento de natureza funcional, apresento a escola que me acolheu 

numa das experiências mais enriquecedoras da minha vida, assim como a turma que me 

“batizou” como professor. Neste capítulo reflito ainda sobre as orientações conceptuais acerca 

da formação de professores, fazendo por fim referência à importância de conhecer toda a 

organização escolar assim como à sua cultura. 

O quinto capítulo – Realização da Prática Profissional – apresenta como propósito 

expor, justificar e refletir as tomadas de decisões, espelhando, no meu entender, um processo 

ensino-aprendizagem pertinente, intencional, progressivo e refletido, respeitando as fases de 

aprendizagem assim como os níveis dos alunos. Neste, relato os primeiros contactos na ESAH, 

narro e fundamento também as decisões nos diversos planeamentos, assim como as 

restruturações efetuadas. Estas alterações ocorreram porque o processo ensino-aprendizagem 

é um processo vivo e dinâmico, onde as capacidades dos alunos, as complexas interações 

humanas e a diversidade de interesses condicionaram todo o seu desenvolvimento. 

Ainda neste capítulo abordamos as influências sistémicas que as dimensões didáticas 

podem apresentar umas nas outras durante a intervenção pedagógica. Refiro assim, as 

estratégias utilizadas para a melhoria do processo de instrução, para um eficaz processo de 

fornecimento de informações aos alunos acerca de um determinado comportamento ou 

performance – Feedback – e para uma melhor gestão de aula. Esta foi melhorada através da 

necessidade sentida em criar rotinas, tanto na formação de grupos de trabalho como na 

organização de material. De seguida exponho de que modos foram utilizados e conjugados os 

diferentes modelos instrucionais ao longo do ano, com especial enfoque no Modelo de 

Educação Desportiva. Exponho que um dos processos mais complexos durante a minha 
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atuação, foi a avaliação. Demonstro de que forma estabeleci metas ambiciosas, realistas e 

alcançáveis assim como a necessidade sentida de as reajustar. Foram estas metas que 

permitiram verificar em que medida os objetivos foram atingidos durante uma unidade temática, 

período, ou ano. Finalizando, no quinto ponto deste relatório reflito acerca da importância da 

relação pedagógica que um professor desenvolve com os seus alunos, e a sua contribuição na 

produção de um ótimo clima de aula, para que estes se mantenham no processo de ensino-

aprendizagem. 

O sexto capítulo – Participação na Escola e Relação com a Comunidade – mostra que 

o papel do professor na escola não se deve confinar ao ato de lecionar, mas sim procurar 

dinamizar e promover o desporto e a formação multicultural a toda a comunidade escolar. 

Desta forma, tentei desenvolver atividades que proporcionassem uma articulação 

interdisciplinar assim como a promoção de um estilo de vida saudável, fomentando o 

autoconhecimento, promovendo o diálogo, potenciando a autonomia e através das situações 

competitivas fazer emergir o respeito, disciplina, fair-play e espirito de pertença (Gutiérrez & 

Pascual, 2005). Neste espaço evidencio o trabalho desenvolvido na qualidade de treinador da 

equipa de Voleibol feminino do desporto escolar da ESAH, na qualidade de professor do Clube 

de Desporto, na organização dos jogos tradicionais, do corta-mato, das duplas românticas e a 

organização do dia da escola. 

No sétimo capítulo intitulado de Por um Desenvolvimento Profissional fundamento 

acerca da importância do processo de reflexão no meu crescimento profissional. Este processo 

carateriza-se como um vaivém entre aquilo que aconteceu e a sua compreensão, sendo que é 

através das experiências vividas que se obtém um maior entendimento, que contribui para o 

conhecimento profundo do significado de ser professor (Silva, 2009). Por sua vez Zeichner 

(1993) define reflexão como uma ação cuidada e persistente daquilo que se acredita e se 

pratica, que não se cinge na procura de soluções lógicas e racionais que podem ser 

empacotadas e ensinadas aos professores, mas sim que assenta numa maneira de ser 

professor.  

É ainda neste capítulo que se encontra o meu estudo de investigação-ação sobre a 

motivação intrínseca nas aulas de Educação Física. A escolha do tema surgiu após uma 

investigação a curto-médio prazo das aulas, onde pude observar distintos comportamentos no 

empenho e interesse dos alunos. Este estudo teve como objetivo geral avaliar a intensidade da 

motivação intrínseca dos alunos do 10ºE relativamente à aula de Educação Física e de forma 

mais específica, avaliar a intensidade de motivação intrínseca dos alunos do sexo masculino e 

feminino do 10ºE, comparando os níveis de prazer/interesse, esforço/importância, perceção de 

competência e os níveis de pressão/tensão entre os alunos de ambos os sexos. 

Para estudar a amostra de 20 alunos utilizamos como instrumento a versão portuguesa 

do Intrinsic Motivation Inventory (IMIp) em contextos de atividade física e desportiva de 



Síntese Final 
 

146 
 

Fonseca & Brito (2001). Relativamente aos procedimentos estatísticos considerei um nível de 

significância  = 5%, habitual em estudos de educação, em particular em Educação Física e 

utilizei o programa de organização de dados e análise estatística SPSS para obter resultados 

através dos seguintes procedimentos estatísticos: Estatística descritiva para cálculo das 

médias (M) e desvios-padrão (Dp) e o Teste t-Student - (t-test) adequado para comparação de 

médias de variáveis emparelhadas, para comparação de médias de variáveis independentes e 

para comparação de uma média com um valor de referência. Após a utilização dos 

procedimentos estatísticos supracitados consegui concluir que a dimensão da motivação 

intrínseca mais valorizada pela amostra em estudo foi o prazer/interesse e a menos valorizada 

a competência. De uma forma mais particular, verificamos que os elementos do sexo masculino 

eram mais motivados intrinsecamente que as raparigas para as aulas, detendo níveis mais 

elevados em todas as dimensões do IMIp, todavia apenas na categoria da competência e 

pressão se verificam diferenças estatisticamente significativas. 

Por fim, no oitavo capítulo intitulado Conclusões e Prespetivas para o Futuro, deambulo 

acerca do importante papel que o Estágio Profissional, assim como todos os outros anos de 

formação, tiveram no meu desenvolvimento pessoal, profissional e social. Refiro ainda o facto 

de manter vivo o sonho de ser professor no meu País, contudo gostaria de ter a oportunidade 

de fazê-lo também em África, pois estou convicto que este desafio me concederia uma 

panóplia de experiências e competências alargadas, que contribuiriam para a minha ascensão 

na qualidade de professor. Encaro ainda o término deste ciclo como um ponto de partida, no 

qual ambiciono um desenvolvimento contínuo, que se caraterize pelo refinar das minhas 

capacidades, visando ascender a um nível superior de atuação, através da constante 

remodelação de conhecimentos, porque “ser professor é sempre um projeto em aberto” 

(Gomes, 2002, p. 203). 
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Anexo I – Versão adaptada do Intrinsic Motivation Inventory (IMIp) 

Com estas questões pretende-se saber o modo como te sentes relativamente ao teu Desporto. 

EU E O MEU DESPORTO... 
Discordo 
Totalmen
te 

Concord
o 

Totalmen
te 

1) Gostava bastante de praticar desporto na aula de Educação Física.................................. 
. 

1 2 3 4 5 

2) Despendia muito esforço na aula de Educação Física......................................................... 
 

1 2 3 4 5 

3) Penso que era bastante bom/boa em Educação Física……………………………………….. 
 

1 2 3 4 5 

4) Sentia-me tenso/a enquanto praticava desporto na aula de Educação Física……………… 
 

1 2 3 4 5 

5) A minha aula de Educação Física era divertida………………………………………………… 
 

1 2 3 4 5 

6) Era importante para mim fazer bem as coisas na aula de Educação Física........................ 
 

1 2 3 4 5 

7) Estava satisfeito/a com o meu rendimento em Educação Física......................................... 
  

1 2 3 4 5 

8) Sentia-me nervoso/a enquanto praticava desporto na aula de Educação Física…………... 
 

1 2 3 4 5 

9) Descreveria a minha aula de Educação Física como muito interessante............................. 
 

1 2 3 4 5 

10) Empenho-me bastante na aula de Educação Física........................................................... 
 

1 2 3 4 5 

11) Era bastante bom/boa a Educação Física..........................................................................  
 

1 2 3 4 5 

12) Sentia-me descontraído/a enquanto praticava desporto na aula de Educação Física..... 
 

1 2 3 4 5 

13) Enquanto praticava desporto na minha aula de Educação Física, pensava em como 
gostava de o fazer…………………………………………………………………………………… 
 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
5 

14) A minha aula de Educação Física não me despertava a atenção...................................... 
 

1 2 3 4 5 

15) Não consigo praticar desporto muito bem na aula de Educação Física............................. 
  

1 2 3 4 5 

16) Sentia-me pressionado/a enquanto praticava desporto na aula de Educação Física........ 
 

1 2 3 4 5 

17) Não me esforçava muito na minha aula de Educação Física............................................. 
 

1 2 3 4 5 

18) Após praticar um bocado na aula de Educação Física sentia-me bastante competente.... 1 2 3 4 5 
 
 
 
QUESTIONÁRIO – INTRINSIC MOTIVATION QUESTIONNAIRE (IMIp) 
Prazer/interesse – 1, 5, 9, 13 
Esforço/importância – 2, 6, 10, (14), (17) 
Competência – 3, 7, 11, (15), 18 
Pressão/tensão – (4), (8), 12, (16) 
 

Nota – entre parêntesis estão os itens invertidos e que são necessários recodificar passando 1 

a ser 5, 2 – 4, 3-3, 4 – 2 e 5 - 1 
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Anexo 2- Carta ao Professor 

E já passou quase um ano… 

Será possíveis uns simples alunos gostarem tanto de um professor? 

O facto é que todos nós afirmamos que estes foram os períodos mais produtivos desde 

que andamos na escola. 

Foi o professor que mais se dedicou aos seus alunos e que para além de professor 

também foi um grande amigo. Apoio-nos sempre, acreditou em nós e nunca deixou de 

acreditar no nosso potencial. A verdade é que não nos deixou sempre em qualquer 

circunstância, seja qual fosse o problema podíamos desabafar. No fundo para além de 

professor fez uns grandes extras e foi isso que ajudou a torná-lo especial para nós. 

As aulas tornaram-se em algo agradável e diferente porque notava-se bem que tinha 

imenso gosto no que estava a fazer. 

Estamos gratos por tudo isto, por tudo o que fez por nós e a única coisa que podemos 

dizer é m grande obrigado! 

Nunca vamos esquecer esse toque de brincadeira em tudo o que fazia, esse tom 

inconfundível n fala com sotaque madeirense e essa mania enorme de nos propor desafios. 

É um professor que nunca vamos esquecer e que temos sinceras dúvidas que um dia 

encontremos alguém tão dedicado, que consiga chegar aos seus calcanhares. 

Foi único professor que conseguiu juntar-nos como turma e fazer-nos superar os 

problemas. Todos temos orgulho em poder dizer que o professor Fábio Teixeira foi nosso 

professor  

Todos dizemos que este ano aprendemos muito mais que durante 5 ou 6 anos de aula 

de Educação Física. 

Resumindo, tudo o que podemos dizer é que foi das pessoas mais transparentes e 

sinceras que já tivemos como nosso professo. Porque essa naturalidade nunca vai ser 

esquecida por nós e muitíssima sorte vão ter aqueles que o tiverem como professor. Fica aqui 

decretado que nunca o vamos esquecer! 


