
 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissional 

“Efeito da Educação Física na Destreza Pedal em alunos do 

10º, 11º e 12º ano” 

 

Relatório de Estágio apresentado com vista à 

obtenção do 2º ciclo de Estudos conducente 

ao grau de Mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário 

(Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de Março e o 

Decreto-lei nº 43/2007 de Fevereiro). 

 

 

 

Orientadora: Profª. Doutora Eunice Lebre 

 

João Diogo Moreira Costa 

Outubro 2012



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costa, J. (2012). Relatório de Estágio Profissional. Porto: J. Costa. Relatório de 

estágio profissional para a obtenção do grau de Mestre Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básico e Secundário, apresentado à Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. 

 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; DESTREZA PEDAL 

 



 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatórias 

Aos meus Pais 

À minha Avó “Quina” 

Aos meus Tios e Primos 



 

IV 

 

 

Agradecimentos 

 

À minha Orientadora, Prof.ª Doutora Eunice Lebre, pela ajuda que me 

deu ao longo do ano relativamente a todos as vertentes do Estágio Profissional, 

bem como na construção dos documentos. 

À Prof.ª Cooperante, Professora Inês Cardoso, pela sua preciosa ajuda 

na minha integração no contexto escolar e por me ter “guaiado” e orientado ao 

longo deste ano. 

Aos meus colegas de estágio, Ricardo e Rui, que me apoiaram nos 

maus momentos. Muito obrigado pelo vosso companheirismo e amizade. 

Aos colegas de curso, os mais próximos, que se revelaram incansáveis 

no apoio, tantos no momentos bons como maus. Um eterno obrigado por 

TUDO.  

A todos os meus amigos, que estiveram sempre disponíveis para me 

ajudar e para me apoiar. Com o vosso apoio, palavra amiga e amizade tudo se 

simplificou.  

Aos meus pais, pelo amor incondicional que me têm dado ao longo da 

minha vida. A vossa dedicação e apoio foram fundamentais para minha 

realização profissional. 

A ti Avó “Quina”, por TUDO o que tens feito por mim e por me teres 

“aturado” mais vezes este ano em relação aos outros. Obrigado pelo teu amor 

e amizade! 

Aos meus tios e primos que estiveram presentes nesta minha longa 

caminhada, pela preocupação, interesse e apoio que me deram ao longo deste 

ano. Um sincero obrigado. 

A ti Sara, pela amizade, apoio, confiança e carinho que me deste. Sem a 

tua força tudo seria mais difícil! Obrigado por tudo e por ser quem és! 

 

 

A todos vocês o meu sincero OBRIGADO. 

 

 



 

V 

 

 

Índice 

 

Resumo ........................................................................................................... VIII 

Abstract ............................................................................................................. XI 

1. Introdução .................................................................................................... XII 

1.1 A caracterização geral do estágio e o(s) respetivo(s) objetivo(s) .............. 3 

1.2 Finalidade e processo de realização do relatório ...................................... 4 

2. Dimensão Pessoal ......................................................................................... 4 

2.1 Reflexão autobiográfica ............................................................................ 9 

2.2 Expetativas e impacto com o contexto de estágio .................................. 10 

2.3 Entendimento do estágio profissional ..................................................... 14 

3. Enquadramento da prática profissional ........................................................ 17 

3.1 O Estágio ................................................................................................ 19 

3.2 Enquadramento Concetual ..................................................................... 19 

3.3 Enquadramento Legal ............................................................................. 21 

3.4 Enquadramento Institucional ................................................................... 22 

3.5 Enquadramento Funcional ...................................................................... 23 

4. Realização da prática profissional ................................................................ 27 

4.1 As dificuldades ........................................................................................ 29 

4.1.1 A superação das dificuldades ........................................................... 29 

4.2 A tomada de decisão .............................................................................. 35 

4.2.1 O conhecimento ................................................................................ 39 

4.2.2 A experiência .................................................................................... 40 

4.2.3. A competência do Professor na tomada de decisão ........................ 41 

4.3 As aprendizagens ................................................................................... 42 

4.3.1 As Pessoais e Profissionais .............................................................. 42 

4.3.2 Os requisitos necessários à aprendizagem ...................................... 44 

4.4 A Turma .................................................................................................. 48 

4.4.1 Caracterização da Turma ................................................................. 48 

4.4.2. Os problemas da aprendizagem ...................................................... 50 

4.4.3 A motivação necessária para a prática ............................................. 59 

4.5 Participação na Escola e Relação com a Comunidade ........................... 64 



 

VI 

 

4.5.1 Diretor de Turma ............................................................................... 66 

4.5.2 Torneios e Corta Mato ...................................................................... 68 

4.5.3. A Palestra “Estudos vs Alta Competição” ........................................ 69 

5. Conclusão e perspetivas para o futuro ......................................................... 71 

6. Estudo de Investigação – Ação. ................................................................... 76 

Efeito da Educação Física na destreza pedal em alunos do 10º, 11º e 12º ano

 ...................................................................................................................... 78 

Resumo ......................................................................................................... 79 

Abstract ......................................................................................................... 80 

Introdução ..................................................................................................... 81 

Revisão de Literatura ................................................................................. 81 

Objetivo Geral ............................................................................................ 83 

Objetivos específicos ................................................................................. 84 

Hipóteses ................................................................................................... 84 

Material e Métodos ........................................................................................ 84 

Caracterização da Amostra ....................................................................... 84 

Avaliação da destreza pedal ...................................................................... 85 

Resultados .................................................................................................... 87 

Discussão dos resultados ............................................................................. 88 

Conclusões ................................................................................................... 89 

Referências Bibliográficas ............................................................................. 91 

Anexos .......................................................................................................... 94 

ANEXO1 .................................................................................................... 94 

ANEXO 2 ................................................................................................... 95 

ANEXO 3 ................................................................................................... 97 

7. Bibliografia .................................................................................................... 99 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

Resumo 

 

A elaboração do Relatório de Estágio (RE) surge no âmbito do Estágio 

Profissional (EP), inserido no plano de estudos (3º e 4º semestres) da 

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

estudos conducentes ao grau de mestre em Ensino de Educação Física nos 

Ensinos Básicos e Secundário. 

O RE pretende ser um documento que retrata aprendizagens, experiências, 

momentos de angústia, de nervosismo e ansiedade vividos durante um ano. 

Este relatório está dividido em seis capítulos: o primeiro designado de 

“Introdução”, onde faço uma breve caracterização geral do estágio e os 

respetivos objetivos, bem como à finalidade e processo de realização do 

relatório. No segundo capítulo designado de “Dimensão Pessoal”, reporto-me 

ao meu trajeto de vida, fazendo referência às minhas experiências académicas 

e desportivas, bem como às minhas expetativas e impacto com o contexto de 

estágio e ao seu entendimento. O terceiro capítulo, “Enquadramento da prática 

profissional”, relato os vários contextos em que o EP se enquadra, 

nomeadamente o contexto conceptual, o legal, o institucional e o funcional. 

Passando para o capítulo seguinte, “Realização da prática profissional”, este 

engloba as quatro áreas no Regulamento de EP: Área 1 – “Organização e 

Gestão do Ensino Aprendizagem”, Área 2 – “Participação na Escola”, Área 3 – 

“Relações com a Comunidade” e Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 

Neste capítulo reporto-me às dificuldades vivenciadas, à tomada de decisão, às 

aprendizagens e à turma que me foi atribuída. Ainda neste capítulo, realço as 

atividades que realizei na escola. O quinto capítulo designado de “Conclusão e 

perspetivas para o futuro”, faço referência aos pontos que me marcaram mais 

durante o EP, bem como às minhas perspetivas futuras. Para finalizar, no 

último capítulo, “Estudo de Investigação-Ação”, efetuo um estudo sobre o 

“Efeito da Educação Física na destreza pedal em alunos do 10º, 11º e 12º ano”, 

uma vez que denotei alunos com dificuldades em realizar mudanças de direção 

e a utilizar os membros inferiores nas modalidades lecionadas nas aulas de 

Educação Física. 



 

IX 

 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FÍSICA; ESTÁGIO PROFISSIONAL; 

PROFESSOR; REFLEXÃO; DESTREZA PEDAL. 
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Abstract  

 

The elaboration of this Practicum report has been made for Professional 

Practicum, which is a part of the main plan of studies (3rd and 4th semesters) of 

Faculty of Sports of Oporto’s University, in Master degree in Teaching of 

Physical Education Middle and Secondary School.  

The report is meant to be a document that reflects learning, experiences, 

distress moments, nervousness and anxiety experienced during the year.  

In this report there are six chapters: the first one, "Introduction", describes 

the practicum and the objectives as well he purpose and process of the report. 

The second chapter, “Biographical Framework”, describes my life pathway, 

referring to my academic experiences and sports, as well my expectations and 

impact on the context of the practicum and its understanding. In the third 

chapter, “A Framework for professional practice” I report the several contexts in 

which the practicum is placed, namely the conceptual, legal, institutional and 

functional contexts. The next chapter “Making of professional practice”, includes 

four areas of Regulation Practicum: Area 1 – “Organization and Management of 

Teaching and Learning”, Area 2 – “Participation in School”, Area 3 – 

“Relationship with the Community” and Area 4 – “Professional Development”. In 

this chapter I refer to the difficulties experienced, the making of decisions, the 

learning and the classes that were assigned. Also, I highlighted the activities 

that I made at school. The fifth chapter, “Conclusions and prospects for the 

future", I refer the aspects that were more important during the Practicum, as 

well my future prospects. Finally, in the last chapter, "Study of Research-

Action", I make a study on "Effect of Physical Education in dexterity pedal 

students 10th, 11th and 12th years" because I observed students with 

difficulties in making changes of direction and in using the legs on the 

modalities taught in physical education classes. 

 

KEY WORDS: PHYSICAL EDUCATION; PRACTICUM; TEACHER; 

REFLECTION; PEDAL DEXTERITY.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 
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1.1 A caracterização geral do estágio e o(s) respetivo(s) 

objetivo(s) 

 

O RE é um documento que retrata aprendizagens, experiências, momentos 

de angústia, de nervosismo e ansiedade vividos durante um ano. Para além 

disto, contempla momentos de gratificação e orgulho por poder exercer a 

Profissão que escolhi. Assim, ao longo destas páginas, transcrevo toda a 

minha envolvência durante o ano de estágio, apesar de, pela sua riqueza, ser 

impossível transferir para palavras todos os momentos vividos. 

Este RE surge no âmbito do EP, inserido no plano de estudos (3º e 4º 

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

ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre em Ensino de Educação 

Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

Rodrigues (2001), refere que a formação inicial para a docência requer duas 

dimensões, uma macro, responsável por uma formação científica exigente e 

rigorosa, na área da especialidade de ensino (componente teórica) e outra, 

responsável por uma vivência exigente, rigorosa e apoiada no contexto real de 

trabalho (componente prática). Assim, o EP é visto como um período 

importante para a obtenção de novos conhecimentos e saberes, que advêm do 

confronto da teoria-prática, onde a investigação/ação/reflexão estão em 

constante sintonia e marcam presença ao longo do EP. 

Através desta breve referência, pode afirmar-se que o RE é um elemento 

fundamental na formação inicial do professor, pois desenvolve a sua 

capacidade reflexiva e a necessidade de pesquisar em busca de novos 

conhecimentos e competências fundamentais ao exercício desta profissão. 

A reflexão é essencial não só processo de formação inicial do professor, 

bem como para toda a sua carreira profissional. Cardoso (2009) refere que a 

reflexão se assume como “o conceito” basilar do EP, permitindo uma 

adequação do conhecimento aos diversos contextos educativos. Neste sentido, 

a elaboração do RE, tem como objetivo fazer uma reflexão sobre toda a minha 

atuação, focando todos os momentos mais marcantes durante o ano letivo, 

bem como, relatar as novas aprendizagens e novos conhecimentos adquiridos 

e as experiências vivenciadas. 
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1.2 Finalidade e processo de realização do relatório 

 

Durante este ano tive a oportunidade de encarar uma nova fase da minha 

vida na Escola onde finalizei o Ensino Secundário. Para além deste privilégio e 

orgulho, reencontrei docentes que foram meus professores no tempo do 

Secundário, bem como, pude frequentar os mesmos locais, como por exemplo: 

a sala dos Professores; a sala de Direção de Turma. 

O EP decorreu na Escola Secundária/3 de Rio Tinto situada na zona Este 

da área metropolitana do Porto, constituído por um núcleo de estágio de três 

elementos e auxiliado por dois elementos fulcrais, a professora cooperante, 

atuando na escola e a professora orientadora, operando a partir da Faculdade. 

Foi-me atribuído a turma do 12º H de Artes Visuais, sendo a Professora 

Cooperante a Professora titular da turma. A turma e as suas relações 

interpessoais, as experiências e os momentos vivenciados, foram o ponto de 

partida para todas as minhas dúvidas e reflexões, proporcionando assim, a 

realização do RE.  

Neste sentido, o presente relatório está organizado em cinco capítulos 

distintos: o primeiro designado de “Introdução”, onde reporto a caracterização 

geral do estágio e o (s) respetivo (s) objetivo (s), e a finalidade e processo de 

realização do relatório. No segundo capítulo, “Dimensão Pessoal”, transcrevo, 

de forma sucinta, o meu trajeto de vida, focando as experiências académicas e 

desportivas, bem como as expectativas e o impacto do EP. No terceiro 

capítulo, “O Enquadramento da prática profissional”, refiro os vários contextos 

em que o EP está enquadrado, designadamente o contexto conceptual, o legal, 

o institucional e o funcional. O quarto capítulo, que diz respeito à “Realização 

do Estágio Profissional”, o mais extenso e vasto de todos, transmito toda a 

participação, envolvência e intervenção enquanto professor, enaltecendo os 

temas com maior relevo de toda a minha atuação. Assim, este capítulo divide-

se em quatros áreas, sendo elas: “Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem”; “Participação na Escola”, “Relação com a Comunidade”; 

“Desenvolvimento Profissional”. Nestas áreas relato os momentos mais 

marcantes vivenciados no percurso de estágio, como por exemplo: as relações 
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interpessoais existentes no seio da turma; o papel de Diretor de Turma na 

escola e as dificuldades que vivencia; as aprendizagens que obtive na 

atividades extracurriculares (Torneio de Basquetebol 3x3, Corta Mato), tendo 

colaborado nas suas organizações; a Palestra “Estudos vs Alta Competição”. 

Como término deste capítulo, “Conclusões e perspetivas para o futuro”, faço 

um balanço acerca dos pontos mais marcantes do EP e como estes foram 

importantes para a minha formação inicial de docente, bem como, apresentar 

as minhas perspetivas em relação ao futuro.  

Para finalizar, no último capítulo, apresento o Estudo de Investigação - Ação 

sobre o “Efeito da Educação Física na destreza pedal em alunos do 10º, 11º e 

12º e a sua comparação”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensão Pessoal 
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2.1 Reflexão autobiográfica 

 

A atração pela atividade física e desporto começou muito cedo, tinha eu 4 

anos. Foi nesta idade que iniciei a prática da natação com o intuito de ocupar 

os tempos livres. No entanto, com a evolução que registei, passei a ser 

federado, chegando mesmo a entrar em competição até aos 12 anos. Porém, a 

ligação a esta modalidade foi enfraquecendo, pois o que mais gostava era de 

desportos coletivos. Devido a esta preferência, troquei a natação pela 

modalidade que mais me atrai e pela qual nutro uma paixão enorme – o 

andebol. Contudo, não deixei de estar ligado à natação, continuando a nadar 2 

vezes por semana. 

Fui federado até aos 21 anos. Durante estes anos todos, tive bons e maus 

momentos como jogador, mas nem os maus momentos me abateram, pois tive 

sempre força para os ultrapassar e superar todos os obstáculos e desafios. Foi 

graças a esta luta intensa e com o apoio familiar que me tornei uma pessoa 

mais sociável e com um espírito mais coletivo e de “vencedor”, nunca 

desistindo de nada. 

Aos 19 anos optei por seguir, também, a carreira de treinador, estando a 

exercer esta função neste momento no Centro Desportivo Cultural de Santana. 

É com muito orgulho que ensino os jovens, com idades compreendidas entre 

os 13 e 15 anos, a jogar andebol. Penso que acompanhar e ensinar jovens a 

jogar é um árduo e um aliciante desafio. Quando os vejo a atingir os objetivos 

que traço para eles fico orgulhoso e radiante. 

A nível profissional, nunca tive dúvidas sobre a opção profissional, pois 

sempre quis ser Professor de Educação de Física. Este, também, foi e será 

sempre um dos meus sonhos. Quando chegar o dia em que estiver a trabalhar 

numa Escola, será, certamente, o dia mais feliz da minha vida e irei sentir-me 

completamente realizado.  

Fiz a opção pela área do desporto quando transitei do 9ºano para o 10ºano. 

Esta fase é uma das mais importantes da vida de uma pessoa, pois é aqui que 

se define o nosso destino a nível profissional. Quando fiz esta opção, já tinha 

como objetivo a minha entrada na FADEUP. No entanto, devido a ter uma 

média insuficiente para entrar nesta instituição, fui colocado na ESE do Porto. 
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Depois de concluir o primeiro ano no ensino superior nesta instituição, pedi 

transferência para a FADEUP, onde consegui entrar e transitar para o 2º ano 

da Licenciatura em Ciências do Desporto. A minha transferência deve-se à 

insistência dos meus pais pois sem eles, eu não tinha saído da ESE.  

No terceiro ano, optei pela metodologia de andebol, devido ao gosto 

especial por esta modalidade. Tive oportunidade de realizar o Centro de Treino 

no Clube Propaganda de Natação, tendo sido treinador adjunto dos juvenis A e 

treinador principal dos juvenis B.  

Após ter obtido o grau de licenciatura em Ciências do Desporto na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, candidatei-me ao Mestrado 

de Ensino da Educação Física nesta mesma faculdade.  

Neste momento, espero conseguir transmitir aos alunos tudo aquilo para 

que tenho estado a trabalhar, formar pessoas “desportivamente cultas, 

competentes e entusiastas”. 

 

2.2 Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

 

O EP representa o culminar de 5 anos de vivências e aquisições. É um 

espaço onde há oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos aos 

alunos. Neste sentido, e segundo Enricone et al. (2008), o professor faz-se na 

sala de aula, onde os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso, 

apesar de imprescindíveis, de pouco servirão se não puderem ser mobilizados, 

integrados e utilizados na resolução dos problemas reais e específicos com 

que os professores-estagiários se defrontam no estágio e mesmo ao longo da 

carreira docente.  

Antes de iniciar o EP questionei-me como seria a envolvência na Escola e 

como me adaptaria. As questões eram relacionadas com a turma, com a 

Professora Cooperante e como me adaptaria ao contexto escolar e como 

conseguiria lidar com a responsabilidade de ser Professor. 

Para além destas perguntas, várias situações/aspetos suscitavam alguma 

preocupação e receio, pois, pensava que seria uma tarefa árdua e complexa 

pela primeira vez ser responsável por uma turma e ensinar alunos durante um 

ano letivo. O meu pensamento constante centrava-se em como iria decorrer o 
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Estágio, se iria conseguir superar as dificuldades e despertar o interesse dos 

alunos.  

Neste Estágio, esperava aprender imenso juntamente com os Professores 

mais experientes a dar aulas, ensinar os alunos de uma forma eficaz e 

eficiente. Pretendia atingir os objetivos que iria traçar, obter sucesso, ganhar 

experiência e superar as dificuldades que irei encontrar.  

Durante o Estágio, esperava que os alunos se interessassem e 

apreciassem as aulas, sem as perturbarem e sem criarem distúrbios. Esperava 

que os alunos conseguissem atingir os objetivos propostos e que tivessem boa 

relação entre eles (aluno-aluno) e comigo, ou seja, que houvesse empatia na 

relação entre Professor-Aluno e bom ambiente durante as aulas. Sabia que 

seria um ano difícil mas, esperava que corresse tudo da melhor maneira e que 

conseguisse marcar os alunos na sua vida através da disciplina de Educação 

Física, tendo em vista criar nos alunos o gosto e interesse pelo Desporto.  

Relativamente ao grupo de Educação Física da Escola Secundária/3 de Rio 

Tinto esperava manter uma boa relação de trabalho, que fosse um grupo ativo, 

dinâmico, aberto a atividades desportivas extracurriculares e colaborativo. 

Em relação ao Núcleo de Estágio, pensava que quanto mais unidos 

estivéssemos melhor, pois se estivéssemos juntos em tudo, se nos 

apoiássemos, se nos ajudássemos e se cooperássemos uns com os outros, 

conseguiríamos superar todas as dificuldades e os obstáculos que teríamos 

pela frente.  

A orientação é algo fundamental para um Estudante – Estagiário. Num ano 

de transição para o mundo docente, é normal se me sentisse perdidos e 

necessitasse de alguém que me guiasse, me orientasse e me ajudasse a 

percorrer este caminho. Ou seja, esperava obviamente uma orientadora justa, 

exigente e compreensível. Naturalmente que como estagiário iria aprender com 

uma pessoa que possuía grande experiência na lecionação, com uma pessoa 

que me exigia o meu máximo para que pudesse transcender neste ano. Sabia 

que iria deparar-me num ano muito rico em experiências e que nos vai ser 

extremamente útil para o futuro.  

A orientadora tem como objetivo direcionar cada estagiário para o caminho 

certo, refletindo com ele todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Relativamente à pessoa designada para supervisionar o meu trabalho, 
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esperava que seria exigente, contudo também objetiva e justa. Um (a) 

supervisor(a) que possuísse experiência e conhecimento da teoria e da prática 

e que fosse capaz de compreender o processo de ensino-aprendizagem do 

estagiário em função deste. 

Após várias reuniões com a Professora Cooperante, fui ficando mais calmo 

e as preocupações foram diminuindo. Isto tudo devido à preocupação da 

Professora Cooperante em querer integrar o núcleo de estágio o mais rápido 

possível na Escola, não só no aspeto conceptual, mas também legal, 

institucional e funcional. 

Gostei muito do Grupo de Educação Física, pois foi um grupo atencioso, 

prestável e demonstrou interesse na participação do núcleo de estágio nas 

atividades extracurriculares. Tive o privilégio de ir a Santo Tirso, local onde foi 

realizado o corta-mato regional, com alguns docentes deste grupo. Para além 

desta participação, também participei no Torneio de Basquetebol 3x3, onde 

aprendi como se organiza um torneio numa Escola e verifiquei as dificuldades 

que este tipo de atividades apresenta.  

O início do EP foi marcado com reuniões entre a Professora Cooperante e o 

Núcleo de Estágio, tendo em vista o envolvimento nas tarefas de conceção e 

planificação, em que aguardava ansiosamente pela atribuição da turma. Tive o 

privilégio e o prazer de lecionar a turma 12º H, uma turma de Artes Visuais e 

com pouco gosto pelo Desporto. No entanto, este gosto dos alunos mudou ao 

longo do ano letivo 2011/2012. Como esta turma não foi uma das turmas da 

Professora Cooperante nos anos anteriores, não tinha qualquer informação 

acerca dela. Portanto, parti do “zero”, o que aumentou o meu nível de 

expetativa. No primeiro dia de aulas, estava bastante nervoso, pois não sabia 

qual seria a reação dos alunos. Mas, após o primeiro contacto com os alunos, o 

nervosismo foi diminuindo e senti que a reação da turma foi bastante agradável 

e calma, criando desde o primeiro uma bom empatia entre mim e os alunos e, 

consequentemente, com o decorrer da aulas, uma boa relação de afetividade. 

Desde o início, tinha como objetivo aumentar os níveis motivacionais e de 

interesse dos alunos para as aulas de Educação Física, uma vez, que era uma 

turma pouco interessada pela disciplina e pelo exercício físico. 

Outro objetivo era “marcar” os alunos para o resto das suas vidas, 

proporcionando-lhes outro tipo de dinamismo e ação nas minhas aulas, bem 
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como, que eles aprendessem bastante. Isto é, que eles chegassem ao fim do 

ano e dissessem que as aulas de Educação Física tinham sido completamente 

diferentes dos anos anteriores.  

Para além dos objetivos que tinha delineado para este ano letivo, houve 

outros desafios a enfrentar, nomeadamente no que diz respeito às modalidades 

a lecionar no decorrer do ano. A dança foi a que surgiu como a mais 

desafiante, uma vez que era uma área na qual não me sentia à vontade. 

Apesar de no 1º ano do 2º Ciclo de Estudos ter frequentado a disciplina de 

Didática de Dança, esta apenas se focou na dança educativa, não abordando 

outros estilos de dança como danças de salão: Cha-Cha-Cha e Valsa. 

Contudo, não lecionei esta modalidade, uma vez que, juntamente com os 

restantes elementos do Núcleo de Estágio, tive dispensado das aulas na 

semana da Queima das Fitas, ficando esta modalidade a ser lecionada nesta 

semana. Em relação às outras modalidades sentia que tinha os conhecimentos 

e os saberes necessários, apesar de o nível de domínio fosse distinto de 

modalidade para modalidade.  

No que diz respeito à abordagem dos jogos desportivos coletivos (Voleibol e 

Andebol) não tive grande receio e preocupação, pois tinha um conhecimento 

mais vasto nestas duas modalidades. Contudo, senti mais dificuldades nas 

modalidades individuais, tais como a Ginástica Acrobática e o Atletismo. 

Relativamente ao Atletismo, levamos a uma aula de Educação Física, uma ex-

atleta nacional e olímpica, especialista em Corrida de Barreiras, chamada 

Marta Moreira. Esta estratégia proporcionou aos alunos um contacto mais perto 

da realidade desportiva, bem como, puderem ter um grande exemplo de 

demonstração nas Corridas de Barreiras, uma vez, que é uma disciplina de 

Atletismo que cria muito receio aos alunos em realizá-la por terem medo de 

cair. Também, esta estratégia, serviu para motivar mais os alunos. 

 Planeei, ainda, aplicar o Modelo de Educação Desportiva (MED) para 

conseguir motivar e entusiasmar os alunos na disciplina de Educação Física, 

bem como, formar alunos “competentes, literatos e cultos”. Apliquei o MED na 

modalidade de Voleibol e Andebol, pois a aprendizagem baseada na 

competição, a vivência de vários papéis (treinador, árbitro, estatístico, entre 

outros) poderá ser promotora de valores importantíssimos para toda a vida, 

designadamente a cooperação e a superação, sendo que também é aceite que 
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torna as aulas muito mais atrativas. Nas modalidades em que utilizei o MED, 

obtive bons resultados e feedbacks por parte dos alunos.  

Outra dificuldade que tive durante o ano letivo, foi quando avaliei os alunos. 

Neste caso, visto as aulas serem observadas/avaliadas constantemente pela 

Professora Cooperante e poucas vezes pela Orientadora da faculdade, tive que 

aumentar a confiança nas minhas capacidades para que a minha atuação em 

situação de avaliação fosse o mais natural possível.  

A minha expetativa no final deste ano letivo repleto de trabalho e dedicação, 

foi sentir-me melhor preparado para iniciar a minha carreira profissional na 

docência. Porém, é de conhecimento comum que no final de um ano de estágio 

um futuro Professor não deve “parar no tempo”, ou seja, deve estar sempre 

preparado para uma constante renovação e reestruturação ao longo da sua 

carreira profissional, estando sempre presente a formação e a reflexão das 

suas ações.  

 Assim, após este conjunto de cenários e situações, encarei o estágio 

como um ano de formação importante para o meu crescimento enquanto 

profissional do Desporto, em que a Professora Cooperante na escola e a 

Orientadora de Estágio da FADEUP teriam um desempenho importantíssimo, 

proporcionando-me conhecimentos e conselhos para o meu desenvolvimento. 

 

2.3 Entendimento do estágio profissional 

 

O EP é uma oportunidade única para aplicar o que aprendi, expor os 

conhecimentos, coordenando a teoria com a prática. No entanto, sei as 

dificuldades que isto representa no dia-a-dia. Há situações que até os mais 

experientes têm dificuldades em resolver, portanto, não imagino o nível de 

dificuldade de um Estagiário. Porém, deve-se enfrentar sempre um desafio com 

otimismo e confiança, pois estes dois fatores são inerentes à determinação de 

um profissional, neste caso, de um Professor. Se um profissional conseguir 

“convencer” um cliente de que está certo, tudo corre bem, e um Professor não 

deve fugir à regra, ou seja, deve ser firme e consciente naquilo que diz, para 

poder persuadir os alunos. 
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No cômputo geral, encaro o EP com muito entusiasmo, com muita vontade, 

empenho, determinação e confiança, estando ciente das dificuldades que irei 

enfrentar ao longo do ano mais difícil do Mestrado.  

O EP é um processo de aprendizagem indispensável a um profissional que 

deseja estar preparado para enfrentar os desafios de uma carreira. O Estágio 

constitui a oportunidade de assimilar a teoria e a prática, de aprender as 

peculiaridades da profissão, conhecer a realidade do dia-a-dia, da profissão 

que escolhi exercer. 
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3. Enquadramento da prática profissional 
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3.1 O Estágio 

O EP é o ponto mais alto e, para mim, o mais importante de todos os anos 

de formação e percurso académico, uma vez que implica a aplicação de todo o 

conhecimento adquirido durante os anos de estudo e aprendizagem. Não 

importa onde se faz a formação nos anos anteriores, o que interessa é que o 

estágio é referenciado como um ano de formação de extrema importância, 

tanto pelo impacto que gere à pessoa que o experiencia devido ao trabalho que 

tem que desenvolver, como pela responsabilidade em ter uma turma na sua 

posse. 

  Assim, penso que seja relevante fazer uma alusão cuidadosa sobre o 

enquadramento sobre o próprio estágio para que se perceba toda a sua 

dimensão. 

 

3.2 Enquadramento Concetual 

Segundo Cardoso (2009), este assegura que o estágio propicia o 

desempenho de todas as competências e capacidades desenvolvidas por um 

estudante durante a sua prática, tendo em vista a sua futura profissão, que é 

ser Professor. De uma forma geral, esta afirmação revela que a prática é um 

processo de extrema importância dos programas de formação de professores. 

No entanto, para superar e suportar isto tudo é preciso ter uma boa base 

teórica e uma criteriosa auto-observação e auto-análise por parte do estudante-

estagiário. 

Porém, Albuquerque, Graça e Januário (2008) defendem que o ensino é 

uma atividade caracterizada pela incerteza, a instabilidade, a singularidade e a 

impossibilidade de realizar pronuncias totalmente seguras. Assim, Machado 

(2010, p. 14) refere que “a formação tem de preparar o formando para a 

captação do essencial que lhe permita operar, depois, em cada situação, de 

acordo com as exigências específicas”. Então, pode-se concluir que existem 

dois aspetos decisivos para a formação do futuro professor: o conhecimento 

teórico e o conhecimento prático. Esta conceção é também defendida por 

Albuquerque, Graça e Januário (2005), que situam os conhecimentos da 
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profissão docente no cruzamento da teoria com a prática, de um saber e de um 

saber-fazer. 

Seguindo a lógica deste raciocínio, pode-se afirmar que o estudante-

estágiário no EP enfrenta um grande problema entre os dois tipos de 

conhecimento, pois é neste preciso momento que se faz uma transferência de 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo da sua passagem pela Faculdade 

em saber prático, sem nunca descurá-los com a realidade em contexto escolar, 

isto é, a sua turma. 

Nesta ótica, tal como refere Rodrigues (2001), o EP é um momento 

fundamental para a obtenção de novos saberes e aprendizagens, que são 

resultantes por este confronto e pelas experiências vivenciadas. Para além 

disto, este autor advoga que este confronto vai para além da dicotomia teoria-

prática, ou seja, a reflexão que se faz sobre a própria dicotomia é de elevada 

importância e que conduz à riqueza deste conflito, assim como, à realização de 

um Bom Professor. Assim, todo este processo reflexivo, revela-se fundamental 

para o estudante-estagiário desenvolver o seu trabalho ao longo do estágio de 

forma a puder resolver todas as suas dificuldades que vão surgindo ao longo 

do ano. 

Deste modo, a reflexão está presente no modelo de EP e aponta para a 

formação de profissionais críticos e reflexivos, em que estes possam intervir 

com qualidade nos contextos profissionais. 

Por outro lado, o estagiário, juntamente com a sua ação na escola, é 

auxiliado por um Professor(a) Cooperante. O acompanhamento dos (as) 

Professores (as) Cooperantes, no aspeto instrumental, instrucional e 

emocional, é de extrema importância, pois o estagiário representa dois papéis 

ao mesmo tempo: o de professor e o de aluno. Esta situação provoca alguns 

momentos de constrangimento e incómodos para o estagiário (Albuquerque et. 

al, 2008). Deste modo, os Professores Cooperantes são como os “tutores” dos 

estagiários neste mundo escolar e na formação inicial de professores dos 

mesmos, uma vez que assumem uma diversidade de papéis no desempenho 

da função de orientadores. 
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3.3 Enquadramento Legal  

No que diz respeito ao Enquadramento Legal, o Artigo 1.º do Regulamento 

da Unidade Curricular Estágio Profissional (p.2)1 , refere que “a iniciação à 

Prática Profissional do Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ensino da Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP) integra o Estágio Profissional – Prática de Ensino 

Supervisionada (PES) e o correspondente Relatório (RE), rege-se pelas 

normas da instituição universitária e pela legislação específica acerca da 

Habilitação Profissional para a Docência”.  

Segundo este ponto de vista, o EP engloba um conjunto de determinações 

legais presentes nos Decretos-lei nº 74/2006 de 24 de Março e nº 43/2007 de 

22 de Fevereiro. O artigo de 22 de Fevereiro enuncia as condições necessárias 

à obtenção de habilitação profissional para a docência num determinado 

domínio, determinando também que a posse deste título constitui condição 

indispensável para o desempenho docente. Tal como está elucidado no Artigo 

14.º2, a habilitação profissional para a docência apenas é concedida a quem 

obtiver o Grau de Mestre em Ensino, sendo que uma das componentes de 

formação é a “Iniciação à prática profissional”, ou seja, o EP que incorpora a 

“Prática de Ensino Supervisionada”, que se constitui como o “momento 

privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras 

áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a 

situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade” (Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro, p.1321)3. No mesmo 

Decreto-lei é enunciado que a prática de ensino supervisionada assume um 

lugar de destaque no controlo da aptidão do futuro professor, uma vez que 

satisfaz o conjunto das exigências que lhe são colocadas pelo desempenho 

docente no início do exercício. 

                                                           
1
 Regulamento da Unidade Curricular Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
2
 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 38, pp. 1320-1328. 
3
 Ministério da Educação (2007). Decreto-lei n.º 43/2007 de 22 de Fevereiro. Diário da República, 1.ª 

Série, n.º 38, pp. 1320-1328. 
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3.4 Enquadramento Institucional 

No que diz respeito ao Enquadramento Institucional, o EP é uma unidade 

curricular do 2º Ciclo de Estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), que decorre nos 3º e 4º semestres deste 

ciclo de estudos. Além de se reger pela legislação específica relativa à 

Habilitação Profissional para a Docência, como já foi referido, também se rege 

pelas normas da FADEUP, constantes no Regulamento Geral dos Segundos 

Ciclos da UP, no Regulamento Geral dos Segundos Ciclos da FADEUP e no 

Regulamento do Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

 No que concerne às “Normas Orientadoras do Estágio Profissional”, 

estas comportam uma dupla preocupação: “adequar-se ao novo estatuto do 

estudante-estagiário e manter o fundamental do modelo do Estágio Pedagógico 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto” (p. 2)4 . Além disso, 

operacionaliza o Regulamento do Estágio Profissional o qual abarca quatro 

áreas de desempenho: 

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

Área 2 – “Participação na Escola” 

Área 3 – “Relações com a Comunidade” 

Área 4 – “Desenvolvimento Profissional” 

 Segundo este documento, a Área 1 refere-se às tarefas relacionadas 

com o processo de ensino aprendizagem, nomeadamente a conceção, o 

planeamento, a realização e a avaliação do ensino. Esta tem como principal 

objetivo a eficácia pedagógica do processo de educação e formação do aluno 

na aula de Educação Física e a construção de uma estratégia de intervenção, 

orientada por objetivos pedagógicos. Já a Área 2 “engloba todas as atividades 

não letivas realizadas pelo estudante estagiário tendo em vista à sua 

integração na comunidade escolar” (p. 5). O objetivo desta área relaciona-se 

com a “promoção do sucesso educativo, no reforço do papel do professor de 

                                                           
4
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário da FADEUP: 2010-2011. Porto: Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto. Matos, Z. 
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Educação Física na escola e da disciplina de Educação Física, através de uma 

intervenção contextualizada, cooperativa, responsável e inovadora” (p. 6).  

A Área 3 engloba atividades referentes à obtenção de um “conhecimento do 

meio regional e local tendo em vista um melhor conhecimento das condições 

locais da relação educativa e a exploração da ligação escola/meio” (p. 6). Com 

esta área pretende-se que o estudante-estagiário compreenda e integre as 

“componentes mais significativas da identidade da comunidade onde se insere 

a escola” (p. 7). 

Por fim, a Área 4 abrange “as atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional (p. 7)”. Esta pretende sensibilizar o 

estudante-estagiário para a importância e necessidade de se desenvolver 

profissionalmente, através da reflexão acerca das condições e do exercício da 

atividade, da experiência e da investigação. 

 

3.5 Enquadramento Funcional 

A palavra escola surge, da filosofia dos gregos antigos, cujo objetivo era 

praticar e trocar ideias. 

A escola é considerada uma instituição de educação, sendo formada por 

diferentes pessoas onde existe um diretor para a dirigir, professores para 

ensinar e lecionar as aulas, os alunos para aprender e estudar as matérias 

lecionadas pelo professor, e por fim, os funcionários que estabelecem a ordem 

e a organização dos espaços escolares. Na escola, são ensinadas várias 

ciências com o intuito de educar e formar o aluno para o seu futuro. 

“A escola não é democrática. Nem deve sê-lo. A escola é a preparação para 

a democracia.”, afirma Fernando Savater, filósofo e professor de Ética, em 

entrevista a Cristina Margato in "Atual", n.º 1983, de 30 de Outubro de 2010. 

Esta citação proferida por Fernando Savater está de acordo com o que foi 

dito anteriormente pois o objetivo da escola é formar os alunos para as 

exigências da vida e da sociedade. 

 A criação de uma escola secundária em Rio Tinto já se falava em 1977. 

Os anos foram passando e a discussão acerca de qual o terreno que iria 

acolher este novo projeto, continuou ao longo de alguns anos. Finalmente, em 

30 de Junho de 1982, é criada a Escola secundária de Rio Tinto, que acaba por 
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utilizar as instalações da Escola Preparatória, sendo esta solução provisória, 

pois o espaço disponível, não permitia conter toda a população estudantil de 

Rio Tinto. Seria então necessário criar um novo edifício que começa a ser 

planeado em 1987, sendo que só em 1992 os jovens de Rio Tinto tiveram 

direito a um novo edifício. Esta escola pertence à Zona Metropolitana do Porto, 

zona Este. 

Os alunos que a escola acolhe, são oriundos de uma basta área geográfica, 

na sua maioria das freguesias de Rio Tinto, Baguim do Monte e Fânzeres, 

havendo 1345 alunos nos Ensinos Básico e Secundário e nos Cursos 

Profissionais. Em relação às Novas Oportunidades, existem 128 alunos no 

Ensino Básico e 108 no Ensino Secundário. Nesta escola existem 185 

professores a exercer a sua profissão, sendo a maior percentagem efetiva e a 

menor percentagem contratada. Destes 185 professores, 15 são do Grupo de 

Educação Física, tendo, este ano letivo havido 5 estudantes-estágios, 3 da 

FADEP e 2 do PIAGET. 

No ano letivo de 2009/2010 tiveram início as obras de renovação da Escola 

Secundária de Rio Tinto, visto este Escola estar inserida no Programa de 

Modernização das Escolas do Ensino Secundário. Estas alterações realizadas 

na escola foram o ponto de partida para uma escola melhor, dotada de 

melhores condições para o trabalho diário de alunos e professores, onde tenho 

o privilégio de poder lecionar/estagiar, já com as obras concluídas. 

Nesta escola existem dois níveis de ensino, o básico (7º, 8º e 9º) e o 

secundário. O secundário oferece vários cursos: Cientifico/Humanísticos 

(Ciências e Tecnologias, Artes Visuais, Ciências Socioeconómicas e Línguas e 

Humanidades), Tecnológicos, Profissionais (Técnico de Comércio, Técnico de 

Artes Gráficas, Técnico de Gestão Ambiente, Técnico de Turismo, Técnico 

Auxiliar Protésico e Técnico de Apoio Psicossocial), Cursos de Educação e 

Formação de Jovens-T2 (Operador de Fotografia e Assistente/Empregado 

Comercial) e Cursos de Educação e Formação de Adultos (Formação Modular 

– Ciências informáticas, Turismo e Lazer, Comércio, Audiovisuais e Produção 

dos Média e Serviços e Apoio a Crianças e Jovens) e, ainda, um Centro de 

Novas Oportunidades.  

Para as aulas, existem na escola sete espaços, três dentro do Pavilhão – 

G1, G2 e G3 –, dois no Ginásio - G4 e G5 – e dois exteriores – G6 e G7. Todos 
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estes espaços estão previamente destinados para os Professores na rotação 

de utilização. No entanto, em condições climatéricas menos favoráveis, quem 

está no G7 e no G6 desloca-se para o G2 e G4, respetivamente. Relativamente 

aos balneários, as turmas que têm a aula no espaço G6 e G4 equipam-se no 

Ginásio, para os restantes espaços equipam-se no Pavilhão Gimnodesportivo. 

O Pavilhão e o Ginásio (G4) têm marcações de campos de futebol, andebol, 

badminton, basquetebol e voleibol com duas balizas e tabelas de basquetebol. 

Quanto ao espaço G6 tem as mesmas características que os anteriores, 

excetuando as medidas do campo de voleibol. Em contrapartida, tem uma 

caixa de salto. O espaço G5 é destinado para a dança e ginástica. O espaço 

G7 é constituído por dois cortes de ténis e tabelas de basquetebol.  

De uma forma geral e através de uma análise feita sobre os dados 

recolhidos, verifica-se que a escola apresenta uma grande diversidade de 

oferta educativa, fornecendo, deste modo, um grande apoio educativo à 

comunidade. Como esta instituição é a única Escola Secundária da Cidade de 

Rio Tinto, penso que as novas instalações são uma mais-valia para que os 

Professores possam ensinar em melhores condições, e para que os alunos 

consigam tirar proveito das mesmas, demonstrando-o através do seu sucesso 

escolar. Assim, com as condições postas à disposição para o nosso ano de 

Estágio Profissional, podemos retirar que dada a ótima qualidade de espaços 

que a escola dispõe, nos podem trazer uma melhor qualidade na lecionação 

das nossas aulas e podemos desenvolver um excelente trabalho e 

essencialmente que cresçamos como Estudantes Estagiários. 
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4. Realização da prática profissional 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

4.1 As dificuldades 

 

Como é de conhecimento geral, o ano do EP é considerado como o mais 

árduo e bastante trabalhoso, pois é aqui que um estudante-estagiário tem que 

por em prática todos os conhecimentos e aprendizagens que teve obteve 

desde o seu início académico até ao momento atual. Porém, nem tudo é assim 

tao simples e, como é natural, surgem dificuldades. Umas de maiores do que 

outras, mas todas com a sua importância.  

A primeira de todas foi a elaboração de um trabalho denominado Projeto de 

Formação Individual (PFI). Este projeto foi o ponto de partido para a realização 

da prática profissional, pois nele tive que enquadrar todas as minhas 

expetativas, intenções e as dificuldades que teria que enfrentar, bem como, as 

estratégias a utilizar para as superar durante o estágio. Para além das 

dificuldades a apresentar neste projeto, tive que enfatizar os objetivos e as 

tarefas que pretendia cumprir e desenvolver ao longo deste ano. 

Então, neste ponto farei referência às principais dificuldades e a forma como 

as fui superando. 

 

4.1.1 A superação das dificuldades 

 

Antes de iniciar a prática profissional, o meu grande e principal objetivo que 

pretendi atingir foi o relacionamento com a turma, tanto a nível geral como 

individual, ou seja, a um grupo de alunos como a cada aluno especificamente. 

Após ter sabido a turma que me tinha sido atribuída (12ºH), este objetivo 

deixou de ter muita importância, uma vez que a diferença de idades entre mim 

e os alunos era muito próxima, o que facilitou a comunicação e a afetividade. 

Para além da idade, a minha experiência de vários anos como treinador, 

também ajudou à obtenção de um bom relacionamento com os alunos, 

facultando, assim, a que a minha atuação fosse mais eficaz e eficiente. 

Seguindo esta perspetiva de pensamento, foi possível conhecer melhor os 

alunos, a nível desportivo, saúde e escolar, através do preenchimento de uma 

“ficha individual do aluno”. Esta ficha é de extrema importância, uma vez que o 

professor deve conhecer bem os alunos e saber com que tipo de alunos está a 
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lidar, pois ajuda-o a realizar o seu planeamento para lecionar uma modalidade 

e adequar os exercícios às características dos alunos da turma. Para além 

destes conhecimentos, tentei sempre focar as primeiras aulas no 

desenvolvimento de uma relação positiva com a turma, ganhando a sua 

confiança para que depois, conseguisse encaminhar a turma para um ano de 

Educação Física diferente e marcante relativamente aos anos anteriores.  

Na minha opinião, a relação entre professor-aluno em todas as vertentes, 

principalmente de confiança e de respeito mútuo, ajuda o professor a 

potencializar as suas capacidades e competências, transmitindo aos alunos 

todos os seus conhecimentos. Desde o início do ano letivo que me apercebi 

que o essencial para lecionar aulas de Educação Física é preciso criar empatia 

com os alunos, conseguindo captar o seu interesse e motivação. Só, depois, 

nos devemos preocupar com os aspetos mais ligados e virados para aula em 

si. Caso isto não aconteça, é bem provável que o professor terá grandes 

dificuldades em lecionar aulas, pois, em vez de se preocupar com o processo 

ensino-aprendizagem, irá centrar-se no controlo da turma. 

Assim, posso afirmar que consegui adaptar-me bem e rapidamente à turma, 

conseguindo criar bom relacionamento e vias de comunicação com todos os 

alunos. 

 

Outra dificuldade que surgiu foi o planeamento a todos os níveis: 

planeamento anual, Modelos de Estrutura de Conhecimento e planos de aula. 

No que diz respeito ao planeamento anual, esta foi a primeira tarefa com 

que me deparei na Escola e, posso afirmar, que foi difícil de finalizar, porque 

implicou vários fatores como por exemplo: a rotação dos espaços, o material 

disponível, as características da turma e o Programa Nacional de Educação 

Física prescrito pelo Ministério da Educação. Também, a minha experiência 

nesta área juntamente com a sua complexidade dificultou a sua elaboração. Na 

realização desta tarefa contei com o auxílio da Professora Cooperante, 

ajudando-me a articular todos os fatores acima referidos. Apesar da dificuldade 

em realizá-lo, este planeamento foi bastante importante para o desenrolar do 

ano letivo, o que me permitiu organizar e preparar as modalidades a lecionar.   

Em relação aos Modelos de Estrutura do Conhecimento (MEC), posso 

afirmar que tive grandes dificuldades na elaboração do primeiro MEC 



 

31 

 

(Voleibol), pois, no ano anterior, só tinha tido um contacto superficial e teórico 

com este tipo de documento nas aulas de Didática Geral. Depois de ter 

realizado o primeiro MEC e ter percebido melhor o seu processo de 

construção, os restantes foram mais fáceis e rápidos de fazer. 

Relativamente aos planos de aula, penso que foram os documentos que 

levaram mais tempo até conseguir realizá-los corretamente, pois tive que me 

adaptar às orientações da Professora Cooperante. Apesar de no ano anterior 

ter feito planos de aula nas Didáticas Específicas, as dificuldades foram muitas 

no que toca aos objetivos da aula, aos objetivos comportamentais e às 

componentes críticas. No início do estágio, os objetivos da aula dos planos de 

aula não condiziam com os exercícios propostos e os objetivos 

comportamentais e as componentes críticas eram incompletas e tinha 

dificuldades na seleção das mais importantes. Ao longo do tempo e com a 

prática, estas dificuldades foram desparecendo e, agora não tenho qualquer 

problema na realização de um plano de aula. 

 

Para além destas dificuldades evidenciadas, existiu outra que foi motivação 

dos alunos para a prática desportiva. Uma forma de superar esta dificuldade, 

foi criar exercícios mais divertidos e lúdicos, criando mais dinamização às 

aulas. Outra solução que arranjei e com a qual consegui criar entusiasmo e 

motivação na turma, foi quando apliquei o Modelo de Educação Desportiva 

(MED), onde todos os alunos participaram bem e com vontade nas aulas de 

Educação Física. Depois de conseguir captar o interesse deles para as aulas, o 

seu desempenho melhorou substancialmente. Este aspeto, a motivação para a 

prática, tornou-se um desafio e, por isso, resolvi enquadrá-la no Relatório de 

Estágio, no ponto (4.4.3.), onde abordei o tema: “A motivação necessária para 

a prática”. 

 

Outra dificuldade que surgiu foi a avaliação. Este aspeto é o mais 

importante para os alunos, uma vez que eles pretendem obter boas notas e é 

normal preocuparem-se mais com a aula de avaliação do que com as restantes 

aulas. No entanto, a avaliação sumativa não é a nota final do aluno, pois o 

aluno é avaliado de forma contínua.  
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As primeiras avaliações foram a Diagnóstica e Sumativa na modalidade de 

Voleibol para as quais utilizei o GPAI, pois no ano anterior e nesta modalidade 

foi utilizado este instrumento. No entanto, esta forma de avaliação criou-me 

dificuldades e, por vezes, obtive valores que não corresponderam com a 

realidade em comparação com os resultados obtidos pela Professora 

Cooperante. Sendo assim, A Professora alertou-nos para este facto. Ao utilizar 

o GPAI pudemos perceber o quanto é difícil realizar uma avaliação com este 

tipo de instrumento. Então, a partir deste momento, passamos a utilizar as 

grelhas de avaliação para avaliar os alunos. 

O momento de avaliação é o mais complicado para um professor, pois este 

deve ser o mais justo possível. Se já é complicado para um professor, como 

será para um estudante-estagiário que nunca passou por esta experiência? As 

aulas de avaliação foram aquelas em que mais sentia pressão, pois não queria 

ser injusto nem incongruente ao atribuir as notas aos alunos. Por isso, tentei 

sempre ser o mais justo e leal possível na atribuição das classificações aos 

alunos. 

No final do primeiro período, as notas foram bastante positivas devido à 

aplicação do MED na modalidade de Voleibol, onde os alunos, mesmo não 

apresentando um excelente desempenho motor, revelaram altos níveis de 

motivação, interesse e participação nas tarefas intrínsecas ao MED.  

No 2º Período, o empenhamento e motivação geral da turma manteve-se e, 

consequentemente, as notas também. De realçar que a turma apresentou 

melhores notas a modalidades individuais (Atletismo) do que coletivas (Andebol 

e Badminton). 

É de salientar que os alunos não mostraram descontentamento pelas suas 

notas no final de cada período, sinal que as notas foram bem atribuídas e 

justas. 

Por fim, no 3º Período, como foi lecionada a modalidade de Ginástica 

Acrobática, em que os alunos revelaram um gosto incondicional e 

empenharam-se bastante durante as aulas, principalmente no dia da avaliação, 

tendo dado especial atenção à criatividade que propuseram para a coreografia. 

Isto foi notório pelo cuidado que os alunos apresentaram a nível da aparência, 

nomeadamente no uso de roupas e acessórias, e a nível das figuras 

selecionadas. Esta atitude e entusiasmo levaram a que as suas classificações, 
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juntamente com a componente sócio-afectivo, subissem, provocando um 

aumento geral das notas. 

 

No momento da avaliação, é importante que o professor consiga ser o mais 

justo e leal possível, distribuindo a sua avaliação em domínio sócio-afectivo e 

cognitivo e motor. No entanto, não deve cingir-se apenas ao domínio sócio-

afectivo, uma vez que as partes cognitiva e motora correspondem a 90%. 

Assim, é fundamental que o professor analise tudo aquilo que foi objeto de 

lecionação. 

Nas modalidades individuais dei mais enfase à execução técnica. Nas 

modalidades coletivas dei mais importância à tomada de decisão e à parte 

técnica, pois é preferível avaliar alunos no que diz respeito aos seus 

conhecimentos acerca do jogo e nas suas tomadas de decisão em situações 

de jogo. 

Ao longo destes 3 Períodos, apercebi-me que a avaliação é um processo 

rigoroso, mas, também simples e objetivo. A sua simplicidade e eficácia passa 

pela criação de fichas de registo simples, contemplando as componentes 

críticas essências da avaliação, estando em sintonia e em conformidade com 

os objetivos propostos. Posso afirmar que o processo de avaliação me criou 

dificuldades e demorei a aperfeiçoá-lo, mas devido à melhoria da capacidade 

de observação, ao desempenho dos alunos e às grelhas de avaliação cada vez 

mais simples e objetivas, a avaliação tornou-se mais fácil.  

 

Para além destas dificuldades, existiu outra que foi a capacidade de tomar 

decisões relativamente aos imprevistos que, por vezes, ocorreram nas aulas. 

Por exemplo, ter que utilizar um espaço de aula que não estava planeado. 

Inicialmente, senti-me um pouco ansioso quando tive dividir o espaço de aula 

com outro professor devido às más condições climatéricas, provocando 

adaptações no plano de aula sem nunca descurar os objetivos da aula. Esta 

situação é visível no seguinte excerto de uma reflexão: 

 

“Esta aula correspondeu à quarta da Unidade Temática de Andebol e, 

devido ao meu tempo que se fez sentir, tive que alterar o espaço da aula, tendo 

esta sido realizada no G4 e onde tive que dividir o campo com outra turma. 
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Com esta alteração, tive que adaptar os exercícios ao espaço onde foi 

realizada a aula. Não foram só os exercícios que tive que adaptar e alterar 

mas, também, adiar a realização da Avaliação Sumativa de Corrida de 

Barreiras e Atletismo para alguns alunos que ainda não foram sujeitos a 

avaliação. No entanto, este improviso e mudança de espaço não alteram os 

objetivos da aula, onde foram todos cumpridos.” (Reflexão nº32, parágrafo 1). 

  

Existiram outras situações em que não houve possibilidade em cumprir os 

objetivos do plano de aula, pois o espaço alternativo não apresentava 

condições suficientes para que pudesse ser cumprido o que estava planeado. 

Felizmente, este tipo de situações ocorreu uma vez, tal como está patente na 

seguinte reflexão: 

 

“Esta aula correspondeu à segunda da Unidade Temática de Ginástica 

Acrobática e foi uma aula de observação pelos Estudantes Estagiários. A aula 

estava para ser programada no espaço G7 e seria lecionado a modalidade de 

Ténis, mas devido a más condições climatéricas, o espaço de aula foi alterado 

para o G2, tendo dividido o espaço com outra turma.” (Reflexão nº 52, 

parágrafo 1). 

 

Estas situações, quer queiramos quer não, provocam sempre alterações e 

ajustamentos nos planos de aula, solicitando ao professor uma capacidade de 

adaptação e imprevisibilidade inerente à tomada de decisão. Estes momentos 

e situações provocaram-me um pouco de ansiedade devido à capacidade de 

adaptação, consegui contorná-las com sucesso. 
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4.2 A tomada de decisão 

Como é de conhecimento geral, a educação ao longo dos anos, 

principalmente na parte final do século XX, tem sofrido várias propostas 

inovadoras com o intuito de preparar os jovens para o futuro. Assim, segundo 

Therrien &Loiola (2001), o professor, para além de ser um sujeito fundamental 

no processo educativo, é um elemento chave para o sucesso ou fracasso nos 

processos educacionais. Deste modo, a profissão é definida por uma 

complexidade e responsabilidade elevada, onde a tomada de decisão está 

sempre presente. 

Neste sentido, penso que todos os professores têm uma tomada de decisão 

perante as adversidades e as situações positivas, assim como outras que 

poderão surgir ao longo da sua atividade profissional. Deste modo, a tomada 

de decisão poderá marcar a diferença entre os professores, onde é revelada a 

capacidade e a competência de cada professor.  

 

Segundo Januário (1996), a tomada de decisão acontece em três 

momentos diferentes ao longo do processo ensino-aprendizagem. Eles são: 

decisões de planeamento ou as chamadas pré-interativas, interativas e pós-

interativas. 

Começando pelas pré-interativas, estas são as tomadas de decisão que 

surgem no início do ano letivo, ou seja, antes da realização do ensino através 

dos diferentes níveis de planeamento, como por exemplo: o planeamento 

anual, tendo em conta o ano de escolaridade, a rotação dos espaços, as 

características da turma; a distribuição dos conteúdos a transmitir de uma 

modalidade na Unidade Temática, bem como, a sua organização num plano de 

aula, segundo os objetivos a atingir. 

Este tipo de decisões estão evidenciados na justificação da Unidade 

Temática de Futebol, em que o objetivo foi dar seguimento às habilidades 

motoras que os alunos manifestaram grandes dificuldades e, pelo qual, foram 

alvos de reflexão: 

  

“Após os resultados da avaliação, constatei que alguns alunos, 

nomeadamente os do nível mais fraco, apresentam grandes dificuldades no 
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passe e receção, condução de bola, remate, desmarcação e penetração. 

Assim, resolvi por iniciar as aulas de Futebol com os referidos conteúdos para 

que os alunos consigam dar continuidade às ações no jogo, tornando-o mais 

fluído.  

Em seguida, e porque nesta fase o objetivo é melhorar a qualidade de jogo, 

beneficiando ações ofensivas, na terceira aula, para além de se dar 

continuidade ao que se exercitou na aula anterior, serão introduzidos os 

seguintes conteúdos: finta, cobertura ofensiva e mobilidade.” (Justificação da 

Unidade Temática de Futebol, parágrafo 3 e 4). 

 

No que diz respeito às decisões interativas, estas são definidas pelo que 

ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem. Isto é, nem sempre o que 

se planeia se realiza devido a vários fatores, entre os quais: as condições 

climatéricas, a ausência de alunos, ou mesmo pelas tarefas propostas não 

serem as mais adequadas para que os alunos consigam ter uma aprendizagem 

com sucesso.  

Recordo-me de uma aula de atletismo, em que tinha planeado lecionar a 

aula no espaço exterior e utilizar a caixa de areia para realizar o triplo salto, 

mas devido à chuva, tive que adaptar os exercícios da aula num espaço de 

aula completamente diferente. 

 

“No dia 2 de Novembro de 2011, na Escola Secundária de Rio Tinto, 

lecionei uma aula diferente das anteriores, pois, a modalidade lecionada foi 

Atletismo. No entanto, devo referir que tive que adaptar a aula ao espaço da 

mesma, pois estava previsto lecionar o Triplo Salto no espaço exterior, mas 

devido às condições climatéricas, tive que adaptar os exercícios ao espaço 

onde foi realizada a aula. Mesmo com as condições limitadas, os objetivos da 

aula foram cumpridos, principalmente no âmbito da disciplina do Triplo Salto”. 

(Reflexão nº 13, parágrafo 1). 

 

Para além destes dois tipos de decisão, ainda existem as pós-interativas. 

Estas relacionam-se com a reflexão que o professor faz após a ação, tendo 

que avaliar a sua prestação e as respostas que alunos dão, para poder ter 

sucesso nas estratégias adotadas, podendo ser alteradas ou mantidas. De 
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grosso modo, estas decisões estão relacionadas com o ciclo de reflexão que o 

professor faz, isto é, toda a sua envolvência no processo atuação-reflexão-

atuação incessante. O maior prazer, orgulho e satisfação do professor é 

conseguir transmitir aos alunos os conhecimentos necessários para que eles 

consigam obter resultados positivos. Então, o professor deve ser reflexivo para 

poder corrigir eventuais erros que os alunos possam realizar, tendo em vista o 

seu melhoramento e, posteriormente, o seu sucesso. Para tal, é preciso 

procurar melhores métodos, estilos e modelos de ensino de maior eficácia e 

eficiência.  

Recordo-me de uma aula de triplo salto, em que não foi ensinada nem 

utilizada a melhor progressão pedagógica, o que levou ao fraco rendimento dos 

alunos. Após, uma reflexão sobre esta aula e, principalmente, na utilização da 

progressão pedagógica, consegui com que os alunos conseguissem obter um 

rendimento maior na aula seguinte, tendo alterado a estratégia de ensino, 

neste caso, a progressão pedagógica. 

 

“Depois da Avaliação da Corrida de Barreiras, realizou-se o Triplo Salto. Em 

comparação com a última aula, a progressão pedagógica utilizada foi melhor e 

os alunos obtiveram um rendimento muito maior, pois foram colocados no solo 

cones que serviam de referência para os diferentes níveis da tábua de 

chamada. Ao longo do exercício, os alunos definiram o cone que referenciava a 

tábua de chamada para realizarem o primeiro apoio do Triplo Salto 

denominado “Hop”. Após definirem o cone da tábua de chamada, eu transmiti 

aos alunos para realizarem os dez passos, em corrida, a partir desse cone no 

sentido oposto ao da caixa de areia. Esta estratégia serviu para os alunos 

definirem o início da corrida preparatória do Triplo Salto. À medida que os 

alunos realizaram o Triplo Salto, eu fui corrigindo-os, dando feedbacks 

relativamente ao número de apoios a executar, dizendo que são 3; à 

velocidade da corrida preparatória, frisando que não se deve desacelerar até 

ao primeiro apoio do Triplo Salto; à elevação do joelho da perna livre; ao apoio 

ativo do pé em griffeé no solo nos 3 apoios; por fim, à colocação do pé na 

tábua da chamada, dizendo que deve ser na própria tábua ou antes e nunca à 

frente, pois é falta”. (Reflexão nº 27, parágrafo 8). 
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Neste sentido, entende-se que o ensino é um processo complexo. Para ser 

positivo e ter sucesso, é importante que seja bem planeamento. Para que haja 

menor quantidade de situações que alterarem o funcionamento de uma aula, é 

preciso que o planeamento seja bem estruturado e processado de forma a 

evitar anomalias e dificuldades no processo de ensino. Porém, sem sempre 

corre tudo bem e nem sempre é tudo igual, ou seja, às vezes o que se planeia 

não corre da forma como queremos e as aulas não correm sempre da mesma 

maneira, independentemente dos objetivos e os exercícios serem os mesmos. 

Então, como já disse anteriormente, um dos pontos fundamentais e essenciais 

de um professor na sua docência, que é o processo de ensino-aprendizagem, é 

a capacidade de adaptação aos imprevistos do professor face às adversidades 

que surgem ao longo da sua vida profissional. 

A capacidade de adaptação está implícita na competência profissional do 

professor. Assim, o professor deve ser competente, tendo que possuir um 

conjunto de requisitos para puder lecionar da melhor maneira. Neste conjunto 

de requisitos está implícito o conhecimento especializado, a capacidade de o 

transmitir e de se relacionar com os alunos. Assim, segundo Siva (2009), o 

êxito nas aprendizagens depende da qualidade do ensino, ou seja, da 

competência do professor em criar condições de sucesso aos alunos. 

Dando seguimento a esta lógica do conhecimento, para muitos autores 

(Parry, 1996; Kirschner et al., 1997; Mirabile, 1997; Stoof et al, 2002) o 

conhecimento ocupa o lugar central no processo de ensino-aprendizagem de 

um professor, estando implícitas as capacidades funcionais, sociais e éticas. 

No entanto, o conhecimento sem habilidades não pode ser considerado como 

uma competência. Assim, segundo Batista (2008), o conhecimento pode ser 

visto como uma habilidade cognitiva. 

Deste modo, irei desenvolver este tema fazendo referência à tomada 

decisão que o professor faz perante as adversidades e as situações de 

imprevisibilidade que poderão surgir durante a sua atividade profissional, tendo 

como base o conhecimento, a experiência e a sua competência.  
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4.2.1 O conhecimento 

 

Para um profissional o conhecimento é essencial, uma vez que sem ele não 

consegue exercer a sua profissão. O professor não foge à regra, ou seja, para 

ensinar bem os alunos é importante que tenha o conhecimento pedagógico 

geral, o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo e 

o conhecimento do contexto do sistema educativo. Todos estes conhecimentos 

são essências para o desempenho do professor. Assim, Grossman (1990) 

defende que o conhecimento pedagógico geral enquadra-se no Modelo do 

Conhecimento do Professor, sendo este constituído pelo conhecimento geral, 

crenças e competências relacionadas com o ensino, como por exemplo: os 

alunos, o processo de ensino, a gestão da aula e da turma, a instrução, entre 

outros.  

Já Shulman (1986) tem uma opinião diferente dos outros autores, uma vez 

que faz distinção do conhecimento em três tipos: o conhecimento do conteúdo; 

o conhecimento pedagógico do conteúdo; o conhecimento curricular.  

No que diz respeito ao conhecimento do conteúdo, este centra-se na 

quantidade e organização do conhecimento do professor. Isto é, o professor 

deve-se preocupar em explicar a importância de um determinado assunto aos 

seus alunos, em que estes consigam associar o mesmo conhecimento com 

outras disciplinas.  

O conhecimento pedagógico do conteúdo é o tipo de conhecimento que visa 

elevar o objeto do conhecimento para o contexto de ensino. Segundo Rink 

(1993), o professor precisa deste conhecimento, uma vez não existe uma 

representação da matéria que seja suficientemente poderosa e imbatível. 

Assim, o professor deve possuir várias formas de representação, onde algumas 

são resultantes da investigação na área e outras são provenientes pela 

experiência da sua prática. Para além disto, Shulman (1986) refere que o 

conhecimento pedagógico do conteúdo é um conhecimento que diferencia o 

professor de um não professor de uma disciplina em comum. Assim, Matos 

(1991, p.231) defende que “o conhecimento do cientista é do ponto de vista do 

professor manifestamente insuficiente”. 

Para Shuman (1986), este tipo de conhecimento envolve um entendimento 

sobre o ensino de uma matéria fácil ou difícil, sendo importante que o professor 
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seja capa de definir estratégias e objetivos específicos para os seus alunos, 

uma vez que a idade e o contexto em que os alunos estão inseridos 

influenciam a dificuldade da tarefa. 

Para Graça (1997), este conhecimento define o alicerce do conhecimento 

para o ensino e influencia a ação do professor. Então, torna-se possível 

constatar que este conhecimento é reconhecido por vários autores, tal como 

afirma Graça (1997), como um sistema de um quadro denominado de “Modelos 

de Base de conhecimento para o ensino geral” (p. 48). 

Passando para o conhecimento curricular, este refere-se ao currículo e às 

matérias que estão relacionadas com a pedagogia, onde o professor se apoia 

para ensinar os alunos. Para simplificar o ensino do professor, este deve ter um 

conhecimento mais amplo sobre as outras disciplinas de forma a conseguir 

fazer uma analogia da matéria da sua disciplina com as das outras disciplinas. 

Também, é extremamente importante que o professor possua o conhecimento 

do programa curricular da sua própria disciplina referente a todos os anos, para 

saber o que tem de ensinar aos alunos e o que eles já poderão saber. 

  

4.2.2 A experiência 

 

A experiência de um professor influencia a sua forma de lecionar, pois 

quanto mais experiente for, maior será a sua capacidade de tomar decisões e 

melhor será a sua forma de conseguir adaptar situações adversas. Então, a 

experiência poderá ser determinante para o professor, em que este pode 

evoluir a nível profissional, lecionado melhor as aulas e ensinando melhor os 

alunos.  

No processo ensino-aprendizagem, é fundamental que o professor faça 

uma reflexão sobre a sua atuação, podendo, depois, nos momentos e 

situações futuras poder ter uma tomada de decisão melhor ou ainda melhor do 

que teve na anterior. 
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4.2.3. A competência do Professor na tomada de decisão 

 

Tal como referi anteriormente, a competência de um professor é 

fundamental, pois ela determina a sua qualidade e velocidade de resposta 

perante uma situação imprevista e adversa. A palavra “competência” tem vários 

significados e, segundo Batista (2008) para se obter a definição real de um 

conceito, deve-se transcender de uma simples pesquisa à própria palavra sem 

relacioná-la com outras. Para esta autora, a competência contempla diferentes 

campos conceptuais com significados diferentes e em vários contextos. Para 

além disto, refere que a competência centra-se numa pessoa, aludindo a uma 

atividade específica praticada com sucesso e relacionada à atividade 

profissional. 

Assim, pode-se afirmar que as qualidades de eficácia e eficiência de uma 

profissão, provenientes da competência, são os elementos fundamentais para 

o desempenho das atividades. 

Para vários autores como por exemplo, Kirschner et al. (1997), Perrenoud 

(2000), Westera (2001) e Therrien & Loiola (2001), referem que a inclusão dos 

termos conhecimento, habilidades e atitudes a competência no campo 

educativo, procuram definir o conceito de competência. 

Visando o campo educativo, a competência do professor é vista como 

objeto de várias abordagens e tem vindo a ser modificada ao longo do tempo. 

Segundo Cronain em 1983 (citado por Batista, 2008), a competência definia-se 

na credenciação dos professores, caso estes fossem competentes para 

exercer a sua função. Ou seja, por outras palavras, os professores 

competentes eram indivíduos que possuíam o conhecimento da matéria de 

ensino e da pedagogia, e a prática real de ensino, em que esta última era 

orientada pelo supervisor. 

Por outro lado, Borich em 1977 (citado por Batista, 2008), conclui que a 

competência está dividida em três classes: a competência de conhecimento, 

onde o professor deveria possuir entendimento cognitivo; a competência de 

comportamento ou performance, em que este está relacionado com os 

comportamentos que o professor tem perante a turma; as consequências da 

competência, em que estas são traduzidas ou detetadas nos resultados dos 

alunos.  



 

42 

 

 

Fazendo uma análise a estas quatro componentes e qualidades que um 

professor possui para tomar uma decisão, é percetível que o conhecimento, a 

experiência e a competência são desenvolvidos ao longo do tempo. Por isso, 

penso que quanto mais conhecimentos, experiências e, consequentemente, 

competências um professor possuir, melhor será a sua tomada de decisão 

perante situações adversas e de imprevisibilidade.  

 

4.3 As aprendizagens 

Uma forma de entender melhor este conceito foi pesquisar verdadeiramente 

o seu significado, no entanto, a sua definição é diversificada segundo vários 

autores. 

Aprender é incorporar um novo comportamento, entendendo-o como um ato 

humano, com sentido, uma forma de comunicar e expressar desejos humanos. 

Estes autores ainda referem que o indivíduo atribui significado própria a cada 

um dos seus comportamentos que diferem do significado atribuído pelos outros 

indivíduos. Logo é necessário entender as aprendizagens incorporadas em 

cada um dos comportamentos (Noronha, M.; Noronha, F. E. Z., 1985). 

Alguns teóricos da aprendizagem sugerem que o individuo nasce com uma 

série de reflexos inatos e que estes podem ser e são desenvolvidos pelo 

processo de aprendizagem (Gleitman, H; Fridlund, A. &  Reisberg, D.,2007). 

Define a aprendizagem como um processo pelo qual se altera o 

comportamento. Esta alteração é permanente e duradoura e que ocorre pela 

experiência, treino, exercício ou estudo (Feldman, S. R., 2007). 

Face ao exposto, irei desenvolver esta temática falando das minhas 

aprendizagens pessoais e profissionais, bem como, os requisitos necessários à 

aprendizagem. 

 

4.3.1 As Pessoais e Profissionais 

 

Segundo Ball e Goodscn, 1985; Glickman, 19851 (citados por Sá – Chaves, 

2000), a evolução profissional no decurso do ciclo de vida depende de aspetos 

contextuais de natureza social e institucional, sendo, todavia, indissociável da 
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estrutura pessoal e dos fatores que, direta ou indiretamente, interpenetram a 

rede de relações interpessoais e as transições ecológicas que pontuam esse 

desenvolvimento. Este enquadramento permite construir as perspetivas sobre a 

profissão e edificar a própria identidade profissional, sem esquecer que as 

carreiras, apesar de socialmente construídas (o que surge como uma poderosa 

condicionante), são individualmente vivenciadas, sendo necessário não só 

acumular experiências adequadas, mas, sobretudo, reinterpretar a experiência 

acumulada. Assim, a dimensão pessoal é um aspeto determinante para um 

adequado desempenho profissional, a qual deve constituir um processo de 

descoberta e de transformação interna no sentido de tomar possível ao sujeito 

utilizar-se a si próprio como um instrumento de mediação, que lhe permita agir 

de maneira específica em função das experiências que extrai das situações 

vividas. 

Face ao exposto, posso concluir que neste ano de EP aprendi bastante, 

tanto a nível pessoal como profissional.  

A nível pessoal o sentido de responsabilidade e autonomia aumentou 

significativamente pois, a partir do momento em que me foi atribuído uma 

turma, tive que ficar responsável pelos alunos e proporcionar-lhes bons níveis 

de aprendizagem e ensinamento de modo a que conseguisse transmitir-lhes os 

meus conhecimentos. Para tal, foi preciso pesquisar sobre os conteúdos de 

cada modalidade a lecionar aos alunos, logo, a autonomia está presente, daí, 

também, ter ficado mais autónomo durante este ano. O facto de realizar MEC’s, 

planos de aula e outros tipos de documentos, também motivou a que a minha 

autonomia aumentasse.  

Apesar de ter sido a primeira vez que tive este tipo de contacto com uma 

turma, considero que seja uma experiência profissional. E como este ano letivo 

lecionei aulas numa escola, logo posso deduzir que a nível profissional aprendi, 

independentemente de ter comido erros ou não. É com os erros que uma 

pessoa aprende, por isso não é por ter cometido erros que não aprendi e evolui 

a nível profissional.  
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 4.3.2 Os requisitos necessários à aprendizagem 

 

É fundamental que um professor saiba interferir nas aprendizagens dos 

alunos. No entanto, segundo Rink (1993), muitos professores têm problemas 

na sua lecionação, uma vez que falham nalguns requisitos necessários à 

aprendizagem, como sejam - os pré-requisitos, a clareza da tarefa, a 

disposição motivacional para a habilidade, a exercitação e, por fim, o feedback. 

Fazem parte dos pré-requisitos as condições de natureza física e mental, 

funcional ou vocacional que os alunos devem ter para a aprendizagem de uma 

determinada habilidade. Assim, segundo Rink (1993), o professor, em muitas 

situações, não identifica os pré-requisitos das habilidades a lecionar. No 

entanto, convém que analise, investigue e procure o motivo pela qual o aluno 

não consegue realizar a habilidade solicitada. 

Existe outro requisito que o professor falha durante a sua docência, que é a 

clareza da tarefa. Os alunos podem ser dotados a nível motor, mas se o 

professor não explicar bem o exercício/tarefa nem transmitir a informação 

correta, os alunos não conseguem exercitar o que é solicitado em condições 

nem atingir os objetivos, ou seja, não consegue realizar os programas motores. 

Tal como afirma Rink (1993, p.22), os programas motores “são a representação 

mental de um padrão de movimento que é bastante abstrato e normalmente 

não envolve um movimento específico, realizado por um conjunto de músculos 

ou membros, mas um padrão que é generalizável a uma variedade de 

respostas”. Este autor profere que é fundamental o professor realizar uma boa 

instrução para que os alunos tenham um bom programa motor, ou seja, 

consigam processar a informação de forma precisa. 

O requisito denominado por disposição motivacional para a habilidade é 

consequente do anterior, isto é, quanto mais motivados estiverem os alunos 

melhor serão os seus processos de aprendizagens, ou seja, mais fácil será 

eles aprenderem as habilidades motoras. Muitas vezes as grandes dificuldades 

são promotoras de boas aprendizagens, uma vez que motivam os alunos para 

superar os obstáculos. Já Rink (1993) dizia que o insucesso por parte dos 

alunos numa tarefa diminui a motivação e, consequentemente, a seu nível de 

aprendizagem. Então, uma forma de reverter esta situação, é essencial criar 

situações de aprendizagem que facilitem e proporcionem bons níveis de 
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aprendizagem. Como este requisito foi uma das minhas dificuldades que tentei 

superá-lo ao longo deste ano letivo durante o Estágio Profissional, irei 

aprofundá-lo melhor no ponto (4.4.3.) denominado “A motivação necessária 

para a prática”. 

Passando para o requisito da exercitação, este é fundamental na aquisição 

das habilidades, uma vez que quanto mais tempo de exercita mais fácil será 

adquirir potencialidades e habilidade, tendo sempre em conta que o tempo de 

exercitação deve ser elevado e de qualidade. Então, a exercitação é importante 

no desenvolvimento e refinamento das habilidades motoras. No entanto, Rink 

(1993) afirma que as habilidades motoras devem ser aprendidas como 

programas motores gerais e não específicos para grupos musculares. Assim, o 

alunno, em situações diferentes, consegue apropriar os seus movimentos. 

Para finalizar o tema dos requisitos, falta referenciar um dos mais 

importantes do processo ensino-aprendizagem, é o feedback. Segundo Magill 

(2000), define feedback como a informação ao indivíduo sobre o seu 

desempenho durante ou após a execução do movimento. Para Shcmidt e 

Wrisber (2001), o feedback pedagógico é qualquer tipo de informação sensorial 

que forneça indicações sobre o estado real do movimento de uma pessoa. 

Segundo Rosado e Mesquita (2009), o feedback pedagógico é considerado 

como o maior valor para os ganhos da aprendizagem. Matos (1989) afirma que 

o feedback pedagógico é importante na determinação da eficácia e eficiência 

do ensino. Para Rink (1993, p. 23), o feedback pedagógico é a “informação que 

o aluno recebe acerca da sua performance”. Para o mesmo autor, o feedback 

pode ser: avaliativo, declarativo, prescritivo e interrogativo. 

O feedback pedagógico divide-se em feedback intrínseco e extrínseco. O 

intrínseco refere-se ao sistema sensório-motor, como por exemplo: a visão, a 

diferenciação cinestésica e a audição. O extrínseco está relacionado com a 

informação que se recebe de outras pessoas.  

Durante as aulas lecionadas, utilizei os feedbacks prescritivos. Estes 

feedbacks são aqueles que descrevem os erros cometidos pelo individuo 

durante o desempenho da habilidade e, além disso, também sugere alguma 

direção sobre o que o aprendiz deveria fazer para corrigi-los (Magill, 2000; 

Schmidt e Wrisberg, 2001). Este feedback, segundo Schmidt e Wrisberg 
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(2001), é o que produz maiores ganhos no desempenho dos alunos. Este tipo 

de feedback está patente na seguinte reflexão de uma aula de ténis: 

 

“ (…) Neste exercício foi visível a dificuldade dos alunos em manusear a 

raquete e na força que aplicavam na bola através da raquete, bem como, o 

M.S. superior da raquete estar fletido. Com estes erros, os alunos não 

conseguiam sustentar a bola em condições, mas, depois de, transmitir os 

seguintes feedbacks: “agarrem a raquete de forma estável sem apertar 

demasiado”, “braço da raquete em extensão” e “apliquem menos força na bola” 

os alunos conseguiram melhorar a sua prestação, conseguindo atingir os 

objetivos) ”. (Reflexão nº59, parágrafo 4). 

 

Como é visível nas seguintes expressões “agarrem a raquete de forma 

estável sem apertar demasiado”, “braço da raquete em extensão” e “apliquem 

menos força na bola” desta reflexão, o feedback foi dirigido para a turma, ou 

seja, foi global.  

Ao longo das aulas, apesar de utilizar o feedback prescritivo não foi só 

dirigido para a turma. Também, foi dirigido a uma grupo pequeno ou mesmo 

individualmente. Recordo-me de uma aula de Badminton que durante as 

exercitação de uma sequências, eu fui percorrendo os grupos, emitindo os 

feedbacks aos alunos para eles melhorarem a sua prestação. Esta situação é 

visível no seguinte excerto: 

 

“ (…) Ao longo das sequências, verifiquei que a maior parte dos alunos 

esteve melhor em relação à última aula, no entanto, denotei dificuldades 

relativamente ao remate, pois os alunos realizavam-na com o volante acima da 

cabeça. Este aspeto é errado, uma vez, que o volante deve estar um pouco 

mais à frente do corpo para puder aplicar um batimento rápido no volante e 

fazer com que este tenha uma trajetória descendente, de cima para baixo. 

Após ter visualizado estes erros, eu fui corrigindo os alunos nos diferentes 

campos, dando o feedback acima referido, o que veio a melhorar 

significativamente o seu rendimento” (Reflexão nº42, parágrafo 6). 
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Estes feedbacks descritos nos excertos acima foram os mais utilizados 

durante este ano de estágio. No entanto, também, utilizei os feedbacks 

avaliativos, pois basta elogiar uma ação de um aluno que estamos a entrar no 

campo dos feedbacks avaliativos. Recordo-me no final de uma aula de 

atletismo, em que esteve presente a Marta Moreira, uma atleta olímpica, ela e 

eu felicitamos os alunos pela aula que realizaram. Apesar de não ser o melhor 

exemplo de um feedback avaliativo, penso que ao elogiar os alunos pela aula 

que realizaram, não deixa de ser um feedback avaliativo. Este exemplo está 

explanado no seguinte excerto: 

 

“No final da aula, os alunos foram congratulados por mim e pela Marta 

Moreira, ficando todos fascinados e contentes pelas palavras que ouviram e 

pela aula que realizaram”. (Reflexão nº17, parágrafo 9). 

 

Apesar de ter usado diferentes tipos de feedbacks durante o Estágio 

Profissional, penso que devo refletir sobre os tipos de feedback a usar durante 

a minha futura prática profissional de forma a melhorar a minha atuação e o 

meu processo instrucional enquanto professor. 

Outro aspeto importante de um feedback é o seu timing, pois, segundo 

Rosado e Mesquita (2009, p. 90) “cria condições acrescidas para a sua 

eficácia”. Não importa o momento em que o feedback é emitido, pois pode ser 

emitido durante ou após a exercitação.  

 

Resumindo, todos estes elementos (os pré-requisitos, a clareza da tarefa, a 

disposição motivacional para a habilidade, a exercitação e o feedback) são 

fundamentais para a aprendizagem das habilidades motoras, em que o 

professor deve ter em conta quando prepara e orienta a sua aula. No entanto, 

sabe-se que toda esta aplicabilidade tem a sua complexidade, ou seja, todo o 

processo de aprendizagem das habilidades motoras é bastante complexo e 

está dependente de vários fatores.  
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4.4 A Turma 

4.4.1 Caracterização da Turma 

 

Como já referi no ponto 2.2 “Expetativas e impacto com o contexto de 

Estágio”, foi-me atribuída uma turma do 12º H. Esta turma era do Curso Artes 

Visuais e não tinha sido uma das turmas da Professora Cooperante, o que 

levou a que partisse do “zero”.  

No que diz respeito à caracterização da turma, através de uma “Ficha de 

Individual” que entreguei aos alunos na aula de apresentação, pude deduzir 

que a turma era composta por 21 alunos, 6 do sexo masculino e 15 do sexo 

feminino. No início do 2º Período, uma aluna mudou de escola e por isso a 

turma passou a ter 20 alunos, dos quais 14 do sexo feminino.  

Relativamente às idades dos alunos, eles apresentavam idades 

compreendidas entre os 16 e os 20 anos, com uma média de idades de 17,09.  

A maior parte dos alunos já tinham praticado uma modalidade desportiva, 

havendo só 2 alunos que nunca o tinham feito e apenas 3 alunos ainda o 

faziam. No entanto, a maioria faz atividade física como por exemplo, caminhar, 

correr ou ir ao ginásio, o que considero ser importante, pois é uma forma de 

lutar contra o sedentarismo e a obesidade. Como só 3 alunos não fazem 

qualquer atividade física, permitiu-me concluir que, no geral, a turma parecia 

apresentar alguma disponibilidade para a prática de Educação Física.  

Em relação às modalidades preferidas, os alunos apresentaram uma maior 

preferência à modalidade de Voleibol (12 alunos) e curiosamente, foi a primeira 

modalidade a ser lecionada. Em contrapartida, os alunos revelaram não gostar 

de duas modalidades: o Futebol (11 alunos) e o Atletismo (7 alunos). No 

entanto, os alunos, no final da modalidade Atletismo, passaram a ter um gosto 

diferente, pois ao ter levado para uma aula uma atleta olímpica e especialista 

em corrida de barreiras, eles tiveram um contacto mais próximo com a 

realidade e mudaram o seu pensamento relativamente a esta modalidade.  

No que concerne às preferências disciplinares, os alunos revelaram ter mais 

gosto pelo Desenho A (13 alunos). Esta constatação é normal, uma vez que 

pertence à área deles. Em segundo lugar ficou a disciplina de Educação Física 
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(8 alunos). Em contrapartida, os alunos elegeram o Português como a 

disciplina com menor gosto (10 alunos). 

Para finalizar os parâmetros da “Ficha Individual”, falta falar dos hábitos 

diários, uma vez que a alimentação é bastante importante nos alunos, pois 

ajuda a um melhor rendimento e performance diários. A maior parte dos alunos 

desta turma (13), faz 4 refeições por dia, sendo distribuídas pelo pequeno-

almoço, almoço, lanche e jantar. Com 5 refeições, existem 4 alunos e os 

restantes: 1 aluno faz 3 refeições, 1 faz 2 e 1 faz 6. Relativamente ao número 

de horas de sono, a maior parte dos alunos (8) dorme 6 a 7horas por dia, 7 

alunos dormem 8 a 9h por dia e, por fim, 5 alunos dormem 7 a 8h por dia, o 

que produz uma média de horas de sono 7,95h. 

Ao longo do EP, os alunos não manifestaram problemas a nível de 

relacionamento inter-grupais. Verifiquei que ao longo do ano, os alunos se 

relacionavam bem uns com os outros o que facilitou a comunicação e ajuda 

entre eles durante as aulas. No que diz respeito à relação professor-aluno, não 

tive qualquer tipo de problema, o que permitiu que tivesse um melhor controlo 

da turma e conseguisse comunicar melhor com os alunos e transmitir-lhes os 

meus conhecimentos. 

No início do EP o que mais me preocupava era conseguir motivar os alunos 

para a prática das aulas. Uma forma de conseguir motivar e captar o interesse 

dos alunos, resolvi iniciar as aulas com a modalidade de Voleibol, pois foi a 

modalidade com mais votada e de maior agrado dos alunos. Para além disto, 

apliquei o Modelo de Educação Desportiva com o intuito de colocar os alunos 

sempre ativos e criar exercícios diferentes e dinâmicos em relação aos anos 

anteriores de forma a motivá-los para as aulas. Felizmente, este facto 

aconteceu, tal como pode ser visível nos seguintes excertos: 

 

“A parte final da aula ficou reservada para a entrega de prémios que 

consistiam em medalhas e diplomas. Aqui, os alunos, novamente organizados 

pelas equipas do MED, receberam os diplomas de participação no Evento 

Culminante, os prémios coletivos, isto é, os da classificação geral das equipas 

e da equipa com mais fair-play, e os prémios individuais, sendo eles: melhor 

árbitro, melhor jogador, melhor jogadora, melhor capitão, melhor estatístico e 

jornalista. Durante a receção dos prémios, constatei que os alunos vivenciaram 
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um ambiente festivo, demonstrando grande apoteose através de aplausos e 

“gritos”. Fiquei, mais uma vez, bastante orgulhoso e contente pela atitude 

deles, pois reparei que eles gostaram dos prémios e diplomas que lhes fiz. No 

final, houve sessão fotográfica das equipas e de turma com a minha presença”. 

(Reflexão nº 16, parágrafo 6). 

 

“No cômputo geral, penso que a aula decorreu de uma forma positiva e 

fiquei com a perceção que os alunos também gostaram devido ao empenho e 

motivação demonstrados e por terem colocado algumas questões, como por 

exemplo: “Oh professor, no final de cada modalidade coletiva, vamos jogar 

contra os Professores?”, “Está-se a despedir de nós?”, “Não vem mais?””. 

(Reflexão nº 16, parágrafo 7). 

 

Passando para a área motora, verifiquei que os alunos apresentaram 

dificuldades em algumas modalidades coletivas, como por exemplo no futebol. 

Nas modalidades individuas reparei que os alunos conseguiram superar com 

mais facilidade as dificuldades. 

 Na realização do estágio um dos meus objetivos era melhorar as 

capacidades motoras dos alunos, por isso isto tornou-se como um dos 

problemas da aprendizagem. Para além, ao verificar que a minha turma 

apresentava dificuldades na coordenação motora pedal, resolvi investir neste 

aspeto, realizando um estudo comparativo do “Efeito da Educação Física na 

destreza pedal em alunos do 10º, 11º e 12º ano”. Este aspeto terá o seu relevo 

mais à frente neste documento. 

 

 

4.4.2. Os problemas da aprendizagem 

 

Como disse no ponto anterior, e evolução das capacidades motoras dos 

alunos foram um dos meus objetivos para este ano de estágio.  

No início de cada modalidade foi feito sempre uma Avaliação Diagnóstica 

para puder verificar o nível dos alunos. Apesar de alguns alunos apresentarem 

bons níveis de habilidades motoras técnico-táticas, outros nem por isso, 

revelando dificuldades nos conteúdos básicos de uma modalidade. Foi o caso 
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de Futebol, em que as dificuldades foram visíveis em conteúdos “primários” 

como pode ser patente nos seguintes excerto: 

 

“ (..) No decorrer deste exercício, verifiquei que a nível geral os alunos 

apresentaram um bom nível de passe e receção de bola e alguns alunos com 

alguma dificuldade na condução de bola e finta”. (Reflexão nº 14, parágrafo 6) 

“ (..) Ao longo dos jogos, constatei que a turma no geral apresenta bom 

nível de jogo, no entanto, tenho que realizar bastantes exercícios de condução 

de bola, finta e remate, pois alguns alunos não realizaram estes três 

conteúdos”. (Reflexão nº 14, parágrafo 7). 

 

Como estes conteúdos são lecionados nos anos anteriores, penso que os 

alunos ao estarem no último ano do Ensino Secundário deveria saber realizar 

este tipo de gestos técnicos.  

Esta situação aconteceu também noutras modalidades lecionadas este ano, 

também foram visíveis as dificuldades em conteúdos referentes às 

modalidades específicas, em que os alunos não sabiam nem conseguiam 

realizá-los. 

Para perceber melhor este problema, resolvi fazer uma pesquisa sobre as 

razões que provocavam este tipo de dificuldades nos alunos, sendo elas: o 

desenvolvimento de espaços verdes ou parques em Rio Tinto, as inovações 

tecnológicas e o exercício físico, a prescrição e a operacionalização dos 

conteúdos, a legitimação da Educação Física/Desporto na Escola e a 

responsabilidade do professor. 

 

Desenvolvimento das cidades e a falta de espaços verdes 
 

Na região onde se situa a Escola Secundária de Rio Tinto, existe um 

parque chamado “Parque das Freiras”, onde os jovens podem ir para la fazer 

exercício físico. No entanto, este parque não é tao grande como o Parque da 

Cidade e por isso, facilmente fica lotado de jovens se todos forem para lá. Por 

isso, penso que se devera aproveitar mais os espaços inutilizados em Rio Tinto 

para construir mais espaços verdes para que todos os jovens possam praticar 

exercício físico.  
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Na minha opinião, as pessoas têm o direito de praticar exercício físico e, 

hoje em dia, existem mais campanhas de iniciativa ao desporto, principalmente 

em caminhadas e corridas. No entanto, estas campanhas exigem uma verba 

de pagamento como forma de participação, o que nem sempre é favorável a 

muitas pessoas. Por isso, de acordo com o nº1 do artigo 79º da Constituição da 

República Portuguesa, “Todos têm direito à cultura física e ao Desporto”, penso 

que os Concelhos deveriam ter mais cuidado com as construções que fazem e 

as despesas que têm. Isto é, devem promover o desporto, construindo espaços 

próprios para a prática do exercício físico e ocupar os tempos livres dos 

cidadãos para que estes estejam ativos e em movimento em vez de estarem 

em casa a ver televisão ou a jogar consola, ou seja, contrariar o sedentarismo 

e, consequentemente, a obesidade. Outra forma dos Conselho promoverem o 

desporto é criarem protocolos com os clubes desportivos, em que função 

destes são preservar o lazer e o prazer das crianças no exercício físico. Neste 

sentido, concordo com Bento (1993, p. 116) quando ele advoga que “o 

desporto não pode continuar a ser oferecido e praticado apenas nas formas e 

instalações tradicionais; estas terão que se alterar e adaptar à evolução de 

interesses e motivos”.  

A existência de mais empreendimentos e menos espaços verdes leva a 

que as crianças façam menos exercício físico nas ruas. Em contrapartida, as 

notícias que são transmitidas nos telejornais e nos jornais relativamente a 

desaparecimento de crianças, faz com que os pais tenham medo de deixar os 

filhos “brincarem” nas ruas, ou seja, correr, saltar, andar de bicicleta, entre 

outros. Esta inibição dos pais leva a que a criança não consiga desenvolver as 

diferentes capacidades motoras, e só o consiga compensar nas aulas de 

Educação Física, onde pode aprender e explorar os movimentos. No entanto, 

isto pode ter consequências negativas, uma vez que quando as fases sensíveis 

para o desenvolvimento das diferentes capacidades não forem exercitadas no 

momento certo ao seu desenvolvimento podem ficar comprometidas. Ou seja, 

segundo Nespereira (2002), se uma fase sensível de uma capacidade não for 

bem exercitada no momento certo, será muito difícil compensá-la no futuro. 

É importante realçar que uma criança quando inicia as aulas de 

Educação Física já sabe andar e, minimamente, correr e mesmo dar pontapés 

numa bola. Ou seja, isto quer dizer, que a criança, ao longo do seu 
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desenvolvimento e, através de observação dos outros na realização de certos 

movimentos e comportamentos motores, leva a que a própria tente imitar. Isto 

acontece fora do contexto escolar, ou seja, a criança desenvolve habilidades 

motoras fora do ensino. Assim, é justo reafirmar e reforçar que é necessário a 

existência de espaços tendo em visto o desenvolvimento motor da criança.  

Não se pode culpabilizar apenas a falta de espaços verdes e lúdicos no 

fraco desenvolvimento motor das crianças e, consequentemente, as 

dificuldades visíveis nos alunos nas aulas de Educação Física. Já Teles (1991), 

através do seu estudo, refere que estas dificuldades e a pouca aderência aos 

espaços de exercício físico são provocadas por falta de tempo dos adultos. 

Para além disto, emergem, também, como problema, as novas tecnologias que 

aliciam as crianças a evitarem o exercício físico e “prendem” as crianças em 

casa. 

 

Inovações tecnológicas e o exercício físico 
 

Atualmente as novas tecnologias provocam mudanças nos hábitos da 

sociedade, principalmente nos jovens. A tecnologia veio trazer benefícios para 

a sociedade, tendo uma papel mais útil nos dias de hoje. No entanto, tem 

consequências negativas, pois leva a sociedade a praticar menos exercício 

físico, o que contribui para o sedentarismo, e consequentemente, para a 

obesidade. 

Para Marshall, Biddle, Sallis, McKenzie & Conway (2002), a utilização das 

novas tecnologias, nomeadamente, ver televisão, jogar computador, falar ao 

telemóvel, navegar na internet e entre outras, leva a que as pessoas, 

principalmente crianças e adolescentes, ocupem os seus tempos livres, isto é, 

de torná-las sedentárias em vez de fazerem exercício físico. Uma forma de 

combater esta falta de atividade física é adotar formas para contornar esta 

situação, como por exemplo: substituir o andar pé pelo carro, utilizar as 

escadas em vez do elevador. Estas pequenas soluções ajudam a combater a 

falta de atividade física que pode ser prejudicial para a sociedade. 

Muitas das crianças na Escola devido aos seus horários e atividades extra-

curriculares não conseguem cumprir as recomendações referidas 

anteriormente. E mesmo ao fim-de-semana, as crianças, devido não só 
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cansaço mas, também à falta de vontade, preferem ficar em casa a ver 

televisão ou jogar computador ou navegar em vez de realizar exercício físico. 

Pelos vistos, este problema não tem só origem da falta de vontade das 

próprias crianças. Também, os grandes culpados pelo sedentarismo das 

crianças são os pais, pois influenciam os filhos a terem hábitos menos 

saudáveis. Uma forma de melhorar esta situação é criar campanhas que 

“atinjam” os pais, pois se estes motivarem os filhos a terem estilos de vida 

saudáveis, pode ser que no futuro haja um decréscimo de sedentarismo e, 

consequentemente, obesidade.  

Como é possível verificar, não são só as novas tecnologias que levam as 

crianças a rejeitar o exercício físico. Muitas delas são influenciadas pelos pais 

e, também pelo contexto escolar e as suas atividades extra-curriculares.  

 

O Currículo - Prescrição e a Operacionalização dos conteúdos 
 

A escola tem a função de educar e formar os alunos, por isso, o currículo 

não pode ser só visto como um conjunto de conteúdos a ensinar. Ou seja, 

também deve ser entendido por atividades que visem o desenvolvimento da 

ação educativa e a organização escolar. Isto é, o currículo tem como função a 

formação dos alunos, mas a forma como está organizado e se desenvolve dá 

origem às desigualdades que se geram relativamente ao sucesso escolar dos 

alunos.  

Então, é fundamental pensar no currículo e adaptá-lo às circunstâncias em 

que cada professor leciona, tornando-o um documento regulador e orientador. 

Este pensar e adaptar o currículo às realidades de cada contexto possibilita a 

operacionalização do mesmo, levando ao sucesso escolar dos alunos.  

Passando agora para o Currículo de Educação Física, existem muitas 

críticas sobre o Programa Nacional de Educação Física, por exemplo: a 

extensão da matéria a lecionar durante o ano, bem como a quantidade de 

conteúdos a ensinar numa determinada modalidade. É possível que haja uma 

aprendizagem eficaz dos alunos tendo em conta a quantidade de conteúdos a 

lecionar em tao poucas aulas? E será possível que um aluno consiga aprender 

todos os elementos que estão prescritos no programa para cada uma das 

modalidades? Talvez sejam estes erros no Programa Nacional de Educação 
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Física a causa de muitos dos alunos chegarem ao 12º ano e sem saberem 

realizar um apoio facial invertido, ou não sabem efetuar um remate em 

suspensão em andebol, ou mesmo realizar uma manchete um lançamento na 

passada.  

Por isso, é fundamental que os professores agrupem as suas turmas num 

nível ajustado, através de uma avaliação diagnostica das distintas matérias, 

pois só assim conseguirá adaptar o programa prescrito perante as realidades 

de cada contexto, como por exemplo: os materiais e condições de trabalho e os 

seus alunos. Neste sentido, já é possível ao professor aproveitar e fazer evoluir 

as competências e capacidades dos seus alunos, ajudando-os a atingir um 

patamar mais elevado, ou seja, ao sucesso em Educação Física. Por outras 

palavras, penso que seja ideal pensar no currículo e adaptá-lo às 

circunstâncias de cada contexto escolar.  

Preocupa-me a forma como o País, principalmente o Ministério de 

Educação encara a disciplina de Educação Física, principalmente agora, que 

deixou de contar para a média final do secundário. Por isso, irei abordar a 

Legitimação da Educação Física/Desporto na Escola. 

 

Legitimação da Educação Física/Desporto na Escola 
 

O conceito de exercício físico é mais especificamente, uma atividade 

repetida e estruturada que visa a obtenção dum objetivo concreto tendo em 

vista a manutenção ou melhoria da aptidão física. Caspersen e col, (1985), 

De acordo com Bouchard e Shephard (1994), a atividade física é 

claramente a componente mais variável de todos os fatores que influenciam o 

gasto energético diário. A ausência de atividade física origina uma maior 

acumulação energética, podendo ser um fator para o desenvolvimento da 

obesidade (Mota, 2002). 

Hoje sabe-se que a atividade física, nas suas respetivas vertentes, como a 

utilitária (andar, subir e descer escadas, jardinagem), a educação física e o 

desporto, executados de uma forma moderada, é favorável à manutenção da 

saúde e ajuda também na prevenção das doenças (Nunes, 1999). 

No que diz respeito ao movimento, para Matos e Graça (1993) este pode 

ser visto na disciplina de Educação Física, pois a sua essência é o desporto e o 
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exercício físico, considerando-se, então, como a única disciplina que se 

preocupa com o bem-estar físico e de desenvolvimento corporal.  

Hoje em dia a disciplina de Educação Física passa por um momento de 

crise de identidade, onde há imensas incógnitas sobre a sua legitimidade 

escolar e à sua relevância social devido aparecimento de novas disciplinas que 

tentam ganhar espaço nos horários escolares.  

 

Segundo Crum (1993), esta situação é ameaçadora, pois a Educação Física 

perdeu o seu poder de persuasão, deixando de haver argumentos para a sua 

base de apoio. Para além disso, o mesmo autor propõe que o problema está 

nos professores que não se sentem motivados e empenhados para o ensino da 

disciplina de Educação Física. Segundo o autor, como não tem ocorrido nas 

aulas de Educação Física uma produção de aprendizagens nos alunos, esta 

não tem o perfil de uma atividade de ensino-aprendizagem relevante. 

Face ao exposto, há mais preocupação com o desenvolvimento intelectual e 

cognitivo do que o desenvolvimento corporal que é visto como um elemento 

acessório. Os alunos passam mais tempo dentro de uma sala de aula, o que 

vem impossibilitar a construção de uma sociedade desportivamente culta e 

saudável. Esta situação não ajuda a mudar o valor da Educação Física que 

continua a reinar na sociedade. 

Para alterar este pensamento/conceção, é necessário legitimar a 

Educação Física. Então, Crum (1993) sugere que a legitimação poderá passar 

por 3 critérios: i) a participação na cultura motora contribui para a qualidade de 

vida de muitas pessoas; ii) uma participação duradoura e satisfatória na cultura 

motora exige um reportório de competências, sendo que a sua aquisição exige 

processos organizados de ensino-aprendizagem; e iii) visto os jovens 

frequentarem a escola durante 12 anos, e esta dispor de professores 

profissionais, o principal poder, em relação à introdução planeada à cultura 

motora, deve estar nas mãos da escola. 

Todos estes critérios valorizam a disciplina de Educação Física na 

Escola, não sendo posta em causa pelo aparecimento de novas disciplinas. 

Como esta disciplina é a única que visa o movimento do nosso corpo, torna-se 

essencial que a Escola tenha um papel importante na sua valorização, pois é 

nela que se desenvolve a disciplina de Educação Física.  
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Neste sentido, Mackenzie (1991, cit. por Siedentop et al., 1986, p. 289) 

relata que “escolas efetivas identificam e conhecem os seus próprios 

problemas educacionais enquanto atuam firmemente na assunção que 

melhores escolas podem na verdade ser encontradas. Tais escolas comunicam 

consistentemente com os seus funcionários, estudantes, e pais de que são 

locais para aprender, e insistem que o seu compromisso está patente em todas 

as salas de aula”. Por seu lado, Mann and Lawrence (1981, cit. por Siedentop 

et al., 1986) descreveram várias características que visam a definir a eficácia 

das escolas: (1) o diretor demonstra grande liderança, é assertivo e diretivo, 

mas fornece grande apoio aos professores. Tende a ter grandes expetativas 

em relação aos professores e alunos; (2) os professores são orientados pelas 

tarefas, sentem-se responsáveis pelos desenvolvimentos dos alunos, e 

mostram grandes expectativas no ensino; (3) o clima da escola é ordeiro e 

muito disciplinado; (4) o ênfase na instrução baseia-se nos objetivos de 

aprendizagem, sendo balizados pela excelência, especialmente na aquisição 

de competências básicas; (5) o progresso dos alunos é minuciosamente 

monitorizado e frequentemente avaliado (p. 358). 

Todos estes critérios devem ser levados em consideração, pois numa 

Escola todas as disciplinas são importantes para o desenvolvimento e 

formação dos alunos. Porém, na realidade isto não acontece, uma vez que a 

Educação Física é posta de lado, ou seja, fica sempre para segundo plano. Isto 

é confirmado pelo Siedentop et al., (1986), pois refere que a Educação Física 

não pertence à diferenciação entre as escolas eficazes e menos eficazes. No 

entanto, penso que seja fundamental mudar este pensamento e que a 

Educação Física deva ser vista como as outras disciplinas, pois, para além de 

ajudar o aluno na sua formação e no desenvolvimento da sua personalidade, 

contribui para o seu desenvolvimento corporal. 

Devido ao aparecimento de novas disciplinas, a carga horária é densa e, 

como consequência, o aluno passa mais tempo na escola. Esta situação 

impossibilita a muitos dos alunos de praticarem exercício físico ou desporto 

fora do contexto escolar. Por isso torna-se fundamental criar espaços mais 

amplos, específicos e adequados às modalidades que a disciplina de Educação 

Física comporta com o intuito do processo ensino-aprendizagem seja feito com 

sucesso (Siedentop et al., 1986). 



 

58 

 

 

Outro aspeto determinante para o sucesso dos alunos relaciona-se com 

as responsabilidades do professor. Isto é, se um professor não cumprir com as 

suas responsabilidades, os alunos dificilmente conseguirão obter sucesso. Por 

isso, irei discorrer sobre este tema que é tao importante no processo ensino-

aprendizagem dos alunos.  

 

Responsabilidade do Professor  
 

Quando o professor é incumbido da tarefa de ensinar os alunos, o professor 

é responsável pelos alunos, bem como, pelo rendimento e sucesso escolar 

deles. No entanto, também na classe docente há bons e maus profissionais, 

como em qualquer profissão.  

Quando era aluno, lembro-me que o que mais fazia nas aulas de Educação 

Física era jogar futebol, pois é uma modalidade em que a maior parte dos 

rapazes gostam e menos trabalho dá aos professores. Outro exemplo mais 

recente foi este ano de estágio, numa das Reuniões de Conselho de Turma em 

que estive presente, onde os alunos Nuno e Marta, delegado e subdelegada, 

respetivamente, afirmaram o seguinte: “houve uma transformação enorme nas 

aulas de educação física este ano em relação aos anos anteriores, há mais 

dinamismo, atividades diferentes, que criam mais motivação e ânimo nos 

alunos”. O professor deve ser responsável pela motivação, entusiasmo, 

aprendizagem e sucesso dos alunos e, para mim, quando se restringe a uma 

modalidade ou não se criam atividades mais dinâmicas aos alunos, penso que 

não seja a melhor imagem que um professor de Educação Física transparece 

para os alunos e, consequentemente, para o mundo escolar.  

Isto vem de encontro ao que Siedentop et al. (1986) expõe, o grupo de 

professores de uma disciplina, nomeadamente na Área de Educação Física, 

tem enorme influência nesse processo, assegurando que “o todo é maior do 

que a soma das suas partes”. Neste sentido, estes autores dão mais valor ao 

grupo de professores do que a um professor individual, uma vez que um mau 

professor pode por em causa o esforço dos outros, prejudicando o próprio 

trabalho e transmitir uma má imagem da disciplina de Educação Física. 
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Com isto, o objetivo não é fazer com que cada professor perca a sua 

identidade e a sua individualidade, pois cada professor tem os seus 

pensamentos, estilo e métodos de ensino com valores diferentes e ao longo do 

ano letivo leciona modalidades diferentes, o que vem a confirmar que os 

professores não são todos iguais. No entanto, para enaltecer e elevar o grupo 

de Educação Física, os professores devem chegar a um consenso e seguir a 

mesma linha de pensamentos e ações, em que não seja preciso cada um 

perder a sua individualidade e identidade.  

Assim, é fundamental que os professores mudem a sua postura e sigam o 

mesmo tipo de rotinas e métodos de trabalho, tendo em conta que a 

planificação anual seja bem estruturada com o objetivo de enaltecer o grupo e 

fazer com os que alunos tenham um bom rendimento e sucesso escolar.  

Neste sentido e reportando-me à área de Educação Física, é essencial que 

em cada escola, o grupo de professores funcione em equipa, trabalhando no 

mesmo sentido, uma vez que o objetivo é comum: o sucesso escolar, o 

sucesso educativo. Tal como refere Siedentop et al. (1986, p. 311), “construir e 

manter um bom Programa de Educação Física numa escola é um jogo de 

equipa”. 

 

Resumindo, todas estas razões apresentadas levam aos alunos a terem um 

rendimento menos bom e a algumas dificuldades motoras nas aulas de 

Educação Física. Por isso, torna-se fundamental mudar a forma como o 

desporto é encarado na escola, bem como a valorização da disciplina de 

Educação Física. Tudo isto visa a formação e o desenvolvimento corporal dos 

alunos, levando-os, assim, ao sucesso na disciplina de Educação Física.  

 

4.4.3 A motivação necessária para a prática 

 

A motivação foi algo que me preocupou no início do estágio, pois ao ter 

conhecimento que a turma que me tinha sido atribuído era de Artes Visuais, 

fiquei reticente perante a motivação que os alunos teriam para a prática. 

Associado à possível falta de motivação, seriam as dificuldades motoras que os 

alunos apresentariam ao longo do ano. Posto isto, fui pesquisar sobre o 

conceito de motivação. 
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Segundo Rudolph, Udo (2003), a principal questão da psicologia da 

motivação é "por que o indivíduo se comporta da maneira como ele o faz?". Já 

para Mook (1996), "O estudo da motivação comporta a busca de princípios 

(gerais) que nos auxiliem a compreender, por que seres humanos e animais 

em determinadas situações específicas escolhem, iniciam e mantém 

determinadas ações". Assim, sem motivação não há movimento nem atividade 

psíquica, o que leva a não haver comportamento (Siguán, 1979). 

Neste sentido, a motivação é entendida como o processo que leva as 

pessoas a uma ação ou inércia em diversas situações. Este processo pode ser 

visto como as razões pelas quais se escolhe fazer algo, bem como se executa 

algumas tarefas com maior empenho do que outras (Cratty, 1984). Entretanto, 

Magill (1984) refere que a motivação é a causa de um comportamento. Este 

autor, ainda define motivação como alguma força interior, impulso ou uma 

intenção, que leva uma pessoa a fazer algo ou agir de certa forma.  

Cratty (1984), a este respeito afirma que as pessoas escolhem as suas 

atividades físicas ou desportos, assim como participam nestes com 

determinado grau de competência dependendo das suas experiências mais 

recentes.  

Na proposta de Atkinson (2002), a motivação dirige o comportamento para 

um determinado incentivo que produz prazer ou alivia um estado desagradável. 

Segundo Murray (1973), o motivo distingue-se de outros fatores como a 

experiência passada da pessoa, as suas capacidades físicas ou a situação 

ambiente onde se encontra, e que também podem contribuir na sua motivação. 

Murray (1973) também classifica os motivos em dois grupos: inatos ou 

primitivos e adquiridos ou secundários (agressão, raiva, etc).  

A motivação tem uma definição bastante vasta e pode ser vista em várias 

sentidos e direção, provocando grande curiosidade no seu estudo. No entanto, 

eu irei fazer referência à motivação a nível escolar, principalmente em relação 

à disciplina de Educação Física, visto ser a área que me pertence. 

É normal pensar-se que os alunos têm mais preferência pelas aulas de 

Educação Física do que as disciplinas que decorrem em salas de aula, uma 

vez que proporciona a moverem o seu corpo e isso pode motivar os alunos 

para a prática das aulas de Educação Física. Segundo Cratty, em 1984 (citado 
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por Ferreira, 2005), este panorama acontece devido às necessidades 

fisiológicas, psicológicas e sociais. 

Como disse anteriormente, senti alguma preocupação quando soube que a 

turma que me tinha sido atribuído era de Artes Visuais. Face a esta situação, 

procurei criar estratégias para motivar os alunos. Em conformidade com o 

Nucelo de Estágio, ficou decidido lecionar com a modalidade de Voleibol, bem 

como, aplicar o Modelo de Educação Desportiva. Visto ser uma das 

modalidades mais preferidas dos alunos, penso que, esta estratégia não só 

motiva os alunos como se consegue ter um controlo melhor da turma.  

Outra estratégia que utilizei foi a aplicação do MED. Este modelo permite 

envolver todos os alunos, estando todos com tarefas, o que os motiva nas 

aulas. Para além disso, este modelo permite “formar o aluno desportivamente 

competente, entusiasta e literato”. Aliado a isto, tentei sempre criar exercícios 

diferentes e dinâmicos com o intuito de terem um gosto diferente pelo 

Desporto, principalmente pela Educação Física.  

Outro aspeto que permitiu motivar os alunos, foi ter levado para uma das 

aulas de Atletismo, principalmente para disciplina Corrida de Barreiras, uma 

atleta olímpica, especialista em 400m barreiras. Esta estratégia serviu para os 

alunos terem um contacto mais próximo da realidade e puderem conviver com 

a atleta, tendo em vista sempre os níveis motivacionais e, consequentemente o 

sucesso escolar. Tal como referem Guimarães e Boruchovitch (2004), a 

motivação em contexto escolar permite ao aluno ter um bom desempenho, 

levando-o ao tal sucesso escolar.  

Deste modo, sou da opinião que a motivação é um elemento fundamental 

no processo ensino-aprendizagem. No entanto, para elevar os níveis 

motivacionais dos alunos e proporcionar-lhes bons desempenhos, é necessário 

que o professor tenha um cuidado especial no seu processo de planeamento, 

tendo em vista as modalidades a lecionar e a competitividade que poderá haver 

entre os alunos. 

 

4.4.3.1 Competividade entre os alunos 
 

Relativamente à competitividade nas aulas de Educação Física, penso que 

os alunos gostam de desafios e de competição, principalmente entre equipas, 
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pois o que eles querem é competir. Para além disso, a competição serve para 

se obter os objetivos e incrementar os níveis de motivação para a prática por 

parte dos alunos, sem descurar a ética desportiva. É extremamente importante 

transmitir esta mensagem aos alunos, pois o Desporto tem de ser visto como a 

Sociedade, onde há cidadãos (alunos), o poder (professor) e as interações 

(situações de aprendizagem, relações interpessoais, o lidar com o sucesso e 

insucesso, …). Por isso, se na Sociedade for cometida alguma infração à Lei o 

sujeito é sancionado, o mesmo tem que acontecer no Desporto, neste caso nas 

aulas de Educação Física, caso um aluno desrespeite fisicamente ou 

verbalmente um colega seu ou faça batota também terá que ser repreendido.  

Felizmente, durante o ano de estágio, não tive qualquer tipo de problema 

aquando da utilização da competição, nomeadamente no MED. Esta 

constatação pode ser elucidada no seguinte excerto: 

 

“ (…) Durante a competição, eu fui interventivo, dando feedbacks e fazendo 

correções aos alunos, principalmente na posição das mãos na execução do 

passe, na posição do braço do batimento da bola no serviço e na comunicação 

entre os elementos da mesma equipa. De uma forma geral, os alunos 

estiveram muito bem, motivados, interessados e empenhados, demonstrando 

muita vontade em ganhar os jogos e o nível de desempenho deles foi bom”. 

(Reflexão nº 12, parágrafo). 

 

4.4.3.2. Modalidade lecionadas 
 

As modalidades a lecionar durante o ano letivo também são fortes 

influenciadoras na motivação e empenho dos alunos. Numa turma é normal 

que exista alunos que prefiram uma ou outra modalidade. No entanto, os 

alunos têm que perceber que têm que realizar as modalidades de maior e 

menor preferência. Faz parte do programa de Educação Física e da formação e 

desenvolvimento motor do aluno. 

Este ano de estágio e perante as respostas dos alunos na “Ficha Individual 

do Aluno”, foi possível verificar as diferenças de gosto pelas modalidades como 

foi referido no ponto 4.4.1 “Caracterização da Turma”. Felizmente, consegui 

com que os alunos mantivessem sempre o mesmo empenho e motivação ao 
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longo do ano nas diferenças modalidades lecionadas. Contudo, às vezes, os 

alunos revelaram menos motivação e empenho e uma atitude mais relaxada 

devido aos seguintes fatores: uma postura menos energética e mais 

descontraída da minha parte e alguma preguiça por parte dos alunos. Estas 

duas situações acontecerem, curiosamente, na modalidade de Andebol, como 

é visível nos seguintes excertos:  

  

“ (…) Os alunos estiveram pouco ativos no início da aula devido à minha 

postura menos energética, ou seja, os alunos são o “espelho” da postura do 

Professor”. (Reflexão nº 45, parágrafo 2). 

 

“ (…) Relativamente ao primeiro exercício, não gostei da maneira que os 

alunos se apresentaram e como o realizaram, pois em vez de tentarem roubar 

os coletes uns aos outros, eles permaneciam-se parados. Então, para criar 

mais dinamismo nos alunos, resolvi alterar o exercício, fazendo o jogo da 

minhoca…Com esta alteração, os alunos estiveram bem melhores, havendo 

mais dinamismo da parte deles. De seguida, os alunos realizaram a 

mobilização articular orientada por mim”. (Reflexão nº 32, parágrafo 3). 

 

Apesar de os alunos terem respondido na “Ficha Individual do Aluno” que a 

modalidade de Voleibol era a de eleição, ou seja, de maior preferência, reparei 

que os alunos gostaram mais da Ginástica Acrobática, uma vez que eles já me 

tinham vindo a perguntar quando é que é que se ia realizar Ginástica 

Acrobática e, também, foi onde mostraram mais empenho e motivação. Estas 

situações são perfeitamente visíveis nos seguintes excertos: 

 

“A presente aula foi referente à primeira da Unidade Temática de Ginástica 

Acrobática, tendo sido de agrado aos alunos, uma vez que eles tinham vindo a 

perguntar quando é que se ia fazer ginástica”. (Reflexão nº 50, parágrafo 1) 

 

“No que diz respeito aos alunos, penso que quando se trata de uma de 

Ginástica eles ganham uma motivação extra, uma vez que gostam mais desta 

modalidade e sentem-se mais familiarizados com ela. E, na minha opinião, hoje 

a aula passou rápido e os alunos não queriam que a aula acabasse, pois 
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quando eu indiquei para arrumarem os colchões, uma aluna comentou “já 

acabou? Ohhh”. Isto mostra o interesse, a motivação e o empenho que os 

alunos tiveram durante a aula”. (Reflexão nº 50, parágrafo 2). 

 

Os níveis motivacionais e de empenho também são influenciados pelo 

medo que os alunos têm em realizar algumas modalidades. Recordo-me de 

uma aluna, Ana Luísa, que preferiu fazer um trabalho sobre a disciplina de 

Corrida de Barreiras por ter medo de passar as barreiras: “Tenho medo em 

fazer barreiras, não fiz nenhuma aula por ter sido operada, por isso opto pela 

realização de um trabalho”. É importante referir que esta aluna ao longo das 

aulas desta disciplina não as pode realizar por ter sido operado, tendo estado 

só apta no dia de avaliação.  

Segundo Feigley (1987), o medo consiste num obstáculo psicológico que 

impossibilita a não aprendizagem de novas habilidade, o que poe em causa o 

desenvolvimento tanto das habilidade já aprendidas como as novas. Deste 

modo, é importante que o professor consiga contornar este sentimento e 

pensamento do aluno, tendo uma conversa calam com ele, pois, como já disse 

anteriormente, o medo influencia a motivação e o empenho do aluno para a 

prática.  

Assim, compete ao professor realizar um bom planeamento e criar 

estratégias e formas que transformem todas as aulas atrativas de modo a que 

os alunos sejam incitados e persuadidos para a prática, inteirando-se nela. 

 

 

4.5 Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

Quando soube que tinha sido colocado na Escola Secundária de Rio Tinto 

veio-me à memória os momentos que passei enquanto aluno e voltar à mesma 

escola mas noutro papel, neste caso, de professor, foi com enorme orgulho, 

prazer e satisfação que recebi a “notícia”. Por isso, ansiava pelo dia em voltar a 

entrar na Escola. Esse dia chegou! Foi neste dia que senti que algo ia mudar, a 

passagem de aluno para professor. Senti algum nervosismo e ansiedade, pois 

sabia que assumir o cargo de professor, na Escola é algo indiscritível e, ao 

mesmo tempo, de grande responsabilidade.  
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Ao saber que ia assumir a tarefa de professor, já sabia que não teria só a 

função de lecionar aulas, pois o que se vivencia numa Escola não são apenas 

aulas. A relação que se cria com a comunidade escolar (docentes, não 

docentes, alunos) ou mesmo com os encarregados de educação é importante 

na construção de uma carreira profissional da docência. 

No início deste ano de estágio foram vários os momentos em que senti 

retraído ou um pouco constrangido, mas tentando estar sempre calmo e uma 

atitude de espirito aberto. Um deles foi na Reunião Geral de Professores, onde 

estavam presentes todos os Professores, excetuando a nossa Professora 

Cooperante que estava fora do País, e os estagiários, incluindo eu. Como não 

conhecia ninguém, exceto alguns professores que foram meus durante os anos 

que estudei neste estabelecimento, senti-me “perdido” e inibido, uma vez que 

era uma experiência nova para mim. Contudo, quando a Professora 

Cooperante regressou, senti-me mais protegido, pois ela teve o cuidado de 

apresentar “os seus estagiários” a todos os Professores da Escola, incluindo o 

Grupo de Educação Física, bem como os funcionários dos pavilhões 

desportivos, de forma a pudermos criar relações de comunicação e sentirmo-

nos mais à vontade.  

Também, nos primeiros meses, os funcionários confundiam-me muitas 

vezes com os alunos por apresentar uma aparência jovem. Recordo-me da 

forma como os funcionários me abordavam: “Já passaste o teu cartão?” “Oh 

menino, onde vais?”. Este tipo de tratamento por parte dos funcionários não é 

feito aos Professores, por isso pude verificar a diferença de tratamento devido 

ao estatuto que os funcionários têm para com os alunos quer para com os 

professores. 

Esta atitude diferenciada foi visível na primeira reunião de Conselho de 

Turma, pois como era uma pessoa nova e sem experiência “lá no meio”, passei 

um bocado por despercebido. Por isso, nesta reunião a minha atitude foi mais 

observadora e passiva, restringindo-me a ouvir o que os outros diziam e, ao 

mesmo, aprendi como estas reuniões funcionam. Nas seguintes reuniões de 

Conselho de Turma, já me senti mais á vontade, tendo a oportunidade de 

expressar a minha opinião referente aos comportamentos dos alunos. Isto é 

visível no seguinte excerto: 
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“ (…) No que toca à disciplina de EF, referi que fiquei surpreendido 

positivamente com os alunos por estes terem aderido ao MED, mostrando 

grande disponibilidade, motivação e empenho nas aulas. Fiquei, também, 

surpreendido negativamente com eles, pois, como vi uma adesão e motivação 

enorme da parte deles, pensei que, quando lhes propus a tarefa da realização 

dos prémios que iriam aceitá-la e cumpri-la facilmente. No entanto, a resposta 

foi negativa, daí ter ficado surpreendido negativamente, mas, no global estou 

satisfeito com o comportamento, atitude, entusiasmo, motivação, empenho dos 

alunos e espero que eles continuem assim nas próximas aulas”. (Reunião de 

Conselho de Turma nº2, parágrafo 4). 

 

No que diz respeito ao relacionamento com os alunos, eu tentei não me 

limitar aos da minha turma. Por isso, procurei ir ao máximo de aulas possíveis 

dos meus colegas de estágio, o que me permitiria ter um contacto com mais 

alunos sem ser os da turma que lecionei. Para além disto, tive a oportunidade 

de ir ao Corta-Mato regional, em Santo Tirso. Esta participação neste atividade, 

facultou-me ter um contacto mais próximo com os alunos que não eram 

“nossos” (turmas dos estudantes-estagiários). 

Toda esta envolvência e participação fizeram com que me desinibisse e 

libertasse de todo o tipo de constrangimentos que tive no início, aumentando 

mais a minha ação e percebendo melhor que o papel de um professor na 

escola é mais do que lecionar aulas.  

A minha participação na escola não foi só nas situações acima referidas. 

Também, tive a oportunidade de aprender o que é ser Diretor de Turma, bem 

como colaborar nas atividades extra-curriculares, como é o caso dos torneios e 

do Corta-Mato. Por isso, no presente documento irei focar todas estas 

situações e momentos, assim como a palestra organizada pelo Núcleo de 

Estágio sobre “Estudos vs Alta Competição”. 

 

4.5.1 Diretor de Turma 

 

Neste ano de estágio, o contacto que tive com um Diretor de Turma (DT) 

permitiu-se perceber que o seu papel é bastante complexo e árduo. Ao longo 

do ano, eu, juntamente com os colegas do Núcleo de Estágio, tive reuniões de 
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direção de turma com a Professora Cooperante, uma vez que era DT de uma 

turma que não foi a minha nem dos meus colegas de estágio. Estas reuniões 

permitiram-me perceber quais as funções e os papeis que DT deve ter. 

Na primeira reunião, tive a oportunidade de perceber como são elaborados 

PIA (Processos Individuais dos Alunos). Os PIA devem estar sempre 

atualizados e organizados, contendo os dados pessoais de cada aluno, assim 

como a sua atividade na escola. Para além, também aprendi como se deve 

proceder quando os alunos atingem o limite de faltas ou metade do limite de 

faltas, bem como justificar as faltas dos alunos. No entanto, a função de DT 

resume-se a isto? 

O DT é um professor que coordena professores e, ao mesmo tempo, um 

agente do sistema de gestão da escola, tendo responsabilidade na gestão do 

seu conselho de turma (Roldão, 1995). Para Cruz (2006), o DT tem de ter 

competências para executar o seu cargo, sobressaindo-se a comunicação e o 

relacionamento interpessoal. Para além de competências, tem de 

desempenhar várias funções no setor pedagógico, estando divididas em 3 

níveis: DT-Professores, DT-Alunos e DT-Encarregados de Educação (EE). 

A relação DT-Professores tem como tarefas: divulgar as informações 

obtidas através das Fichas Socioeconómicas dos alunos da turma; aferir 

critérios de atuação, tendo em vista a utilização de linguagem comum e a 

convergência de atitudes; promover a articulação curricular horizontal; discutir e 

definir com os professores do Conselho de Turma estratégias de ensino-

aprendizagem, tendo em conta as características da turma; criar condições 

para a realização de atividades interdisciplinares, nomeadamente no âmbito da 

Área-Escola.  

Já na relação DT-Alunos é de realçar: a informação aos alunos sobre a 

função do DT; a informação aos alunos sobre o funcionamento da escola; a 

deteção das necessidades e interesses dos alunos; o desenvolvimento cívico 

dos alunos; a eleição do delegado e subdelegado de turma e orientação destes 

para uma atuação correta; a informação aos alunos sobre as saídas 

profissionais.  

No que diz respeito à relação DT-EE, as tarefas mais importantes são: 

proporcionar aos EE, no início do ano letivo, o conhecimento global da escola; 

implicar os EE na colaboração com a Escola, tendo em vista uma ação 
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conjunta na procura  de soluções que melhorem o aproveitamento e a 

integração do seu educando na Escola; informar os EE sobre a função do DT, 

a hora de atendimento, as atividades a realizar na escola e o aproveitamento, 

comportamento e assiduidade dos seus educandos.  

Assim, posso concluir que o DT não tem só a função de coordenar o 

processo de aprendizagem dos alunos, mas, também, ser o elo de ligação 

entre os alunos, EE e professores, com o intuito de promover uma proximidade 

entre os estes três elementos fundamentais de ensino. 

 

4.5.2 Torneios e Corta Mato 

 

No que diz respeito a esta área, eu juntamente com os meus colegas do 

Núcleo de Estágio, colaborei na organização de um torneio no 1º Período, o 

Street-Basket, e no Corta Mato. 

No torneio, tive a oportunidade de gerir o preenchimento das fichas de 

jogo, fazer a chamada das equipas para os jogos, assim como definir os 

árbitros dos jogos Relativamente ao Corta-Mato, esta foi realizada fora da 

Escola, no Parque das Freitas, e a minha função, inicialmente, foi ordenar os 

alunos por ordem de chegada para que os meus colegas do Núcleo de Estágio 

conseguissem anotar o numero do dorsal dos alunos. Como houve falta de 

gente para controlar o número de voltas dos alunos durante a prova, eu passei 

a exercer essa função. Ainda no âmbito do Corta-Mato, tive a oportunidade de 

ir a Santo-Tirso, onde foi realizado o Corta-Mato regional, estando presentes 

todas as Escolas do distrito do Porto e, também, outros Núcleos de Estágio. 

Foram, sem dúvida, experiências enriquecedoras, pois para além de ter 

sido identificado por toda a comunidade educativa como “Professor”, foi 

possível vivenciar o que é estar no outro lado da barricada, quais as 

responsabilidades e como se faz a gestão e se organiza um torneio. 
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4.5.3. A Palestra “Estudos vs Alta Competição” 

 

Durante este ano letivo, os estagiários, neste caso, o nosso Núcleo de 

Estágio teve que elaborar uma atividade extra-curricular que se enquadrasse 

na Área 3 de desempenho do Regulamento de Estágio Profissional da 

FADEUP, “Relações com a Comunidade”. 

A palestra foi destinada aos alunos das turmas do elementos do Núcleo 

de Estágio, tendo como objetivo desta palestra proporcionar aos alunos a 

conciliação dos estudos com o desporto, neste caso a alta competição. Para 

tal, foram convidados atletas e uma ex-atleta (Sara Oliveira, Marta Moreira e 

Pedro Palma) com estatuto e currículo a nível internacional e nacional para 

puderem explicarem melhor aos alunos como é possível conciliar as duas 

vertentes. 

A realização desta tarefa não foi fácil, deu muito trabalho. Inicialmente, 

tivemos que fazer uma lista de questões em forma de entrevista para puder 

facilitar o desenvolvimento da atividade. Depois da seleção das perguntas, 

tivemos que nos encontrar individualmente com os convidados para puder 

aplicar as perguntas de forma a facilitar a sua intervenção no dia da palestra, 

assim como recolher fotos/imagens e vídeos para tornar a atividade mais 

apelativa. Com os dados recolhidos, elaboramos um power point e tivemos que 

requisitar o auditório à Direção da Escola para realizar a atividade. Depois de 

estar tudo preparado, procedeu-se à realização da palestra.  

Na minha opinião esta palestra foi bastante enriquecedora para os 

alunos, uma vez que puderam perceber como se deve conciliar o desporto com 

o estudo, não desistindo no primeiro obstáculo que surja na vida. Admito que 

fiquei satisfeito com adesão dos alunos, o que revelou o interesse deles 

perante esta temática.  

O professor não se pode restringir às aulas, deve participar e promover as 

atividades extra-curriculares, contribuindo para a formação dos alunos.  
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5. Conclusão e perspetivas para o futuro 
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“O professor só pode ensinar quando está disposto a aprender” 

Janoí Mamedes  

 

Este ano de estágio marcou-me para o resto da minha vida, pois, para além 

de ter vivido experiências inesquecíveis, foi o ano que me impulsionou para o 

mundo docente e me fez perceber o quão difícil é ser professor. 

Lembro-me perfeitamente do dia em que entrei na Faculdade. Para mim, 

foram momentos de felicidade e alegria, pois uma nova etapa da minha vida se 

aproximava. Durante os anos de estudo no ensino superior, tive a oportunidade 

de conhecer amigos, de vivenciar momentos cheios de alegria e únicos, mas, 

também e infelizmente, tive momentos de tristeza, desanimo e angustia por 

não conseguir atingir determinado objetivo. No entanto, quando se chega ao 

último ano, neste caso ao ano de estágio, deduz-se que é o início do fim de 

uma etapa na vida pessoal e profissional. Foi exatamente isto que me ocorreu 

no dia em que me apresentei na Escola, o dia 1 de Setembro de 2011. Este 

dia, também, foi marcado pela passagem de aluno para professor-estagiário. 

Deste dia em diante, passei por momentos e vivências que me ofereceram 

um vasto conjunto de emoções e sentimentos que guardarei eternamente. No 

entanto estes momentos e vivências foram alvos de reflexões, facultando-me, 

assim, a minha evolução e crescimento no âmbito da docência.  

Assim, penso que a reflexão e o planeamento são os processos que mais 

marcam a vida de um professor, uma vez que quanto mais e melhor se realiza 

estes dois processos, maior será eficácia de atuação de um professor e melhor 

será o processo de ensino-aprendizagem. Face ao exposto, posso afirmar que 

tanto a reflexão como o planeamento marcaram o meu estágio, contribuindo 

para a eficácia da minha atuação como professor e para um bom processo de 

ensino-aprendizagem. Porém, como tudo na vida, nada é infalível, e o 

planeamento não foge à regra, pois, pode haver avanços e recuos 

relativamente ao planeado. Então, é neste panorama que a reflexão é vista 

como uma grande importância, pois permite avaliar o processo de ensino-

aprendizagem, tentando procurar novas e melhores estratégias para quando 

for necessário, neste caso, para o futuro. Foi graças a estas reflexões que, 

vivenciadas ao longo do ano, pude alargar os meus conhecimentos e 

competências. 
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Para mim este ano foi um grande desafio pessoal em que foram colocadas 

à prova as minhas capacidades e competências, bem como a minha 

ansiedade, tal como referi esta temática no presente documento. Felizmente, 

consegui controlar a ansiedade, umas vezes com maior facilidade e outras com 

menor dificuldade, pudendo por em prática todos os meus conhecimentos. 

Mas, também, apercebi-me que a ansiedade é um sentimento que pode 

prejudicar a atuação de um professor, por isso, no futuro, serei mais forte e 

convicto das minhas capacidades.  

Ao longo do ano, fiquei a perceber que o papel e a função do professor no 

contexto escolar não se limitam às aulas nem às transmissões de 

conhecimentos aos alunos. Também, deve estabelecer relações com os seus 

alunos e ser um exemplo, em que estes se possam identificar. 

Foi um ano cheio de experiências e vivências novas, com muitas emoções e 

sentimentos indiscritíveis que me construíram como professor e me permitiram 

obter uma identidade profissional que só agora começou. Assim, penso que o 

meu processo de formação deve continuar e estar em constante renovação ao 

longo da minha carreira profissional de forma a puder evoluir como Professor. 

Tal como referi no início deste capítulo, através de uma frase de Janoí 

Mamedes, penso que para um professor ensinar é preciso aprender, por isso 

convém que um professor esteja em constante renovação no seu processo 

formativa ao longo da sua carreira profissional. 

Em jeito de conclusão, penso que consegui cumprir e superar as minhas 

expetativas e dificuldades que tinha previsto para este ano complexo e árduo, 

tendo atingindo uma grande etapa da minha vida pessoal e profissional. No 

entanto, tenho a consciência que esta etapa não é a única e que termina aqui o 

meu processo de formação. Existem mais etapas que serão desfiadas no 

futuro, onde serão colocadas à prova a minha profissionalidade, atitude, 

capacidade e competência e que ditarão o meu sucesso. 
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 6. Estudo de Investigação – Ação.  
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Efeito da Educação Física na destreza pedal em alunos do 

10º, 11º e 12º ano 

 

Este ponto é relativo a um estudo feito na Escola em que abrange três 

turmas de anos de escolaridade diferentes.  

A Educação Física exige movimentos de pernas e de braços, mas, tendo 

em conta que as pernas são a parte do corpo em que a atividade física solicita 

mais, é natural que os alunos tenham mais dificuldades a nível de coordenação 

motora pedal do que manual.  

Esta dificuldade é visível em muitos alunos da Escola e como disse no 

ponto 4.4.1, “Caracterização da Turma”, que alguns alunos da minha turma 

apresentaram dificuldades de coordenação motora pedal devido às dificuldades 

em realizar algumas modalidades que solicitam mais movimentos de pernas, 

pensei em realizar um estudo sobre a destreza motora pedal.  

Porém, o estudo tinha que abranger a comunidade escolar, então resolvi 

fazer uma comparação entre turmas de anos de escolaridade diferentes, ou 

seja, uma turma do 10º ano, outra do 11º ano e, por fim, uma do 12º ano. 

Por isso, o estudo comparação denomina-se de “Efeito da Educação Física 

na destreza pedal em alunos do 10º, 11º e 12º ano”.  
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Resumo 

 

A destreza pedal é uma capacidade coordenativa e de precisão, que 

considero de extrema importância nos alunos que realizam aulas de Educação 

Física, uma vez por ser frequente a utilização de gestos técnicos com os 

membros inferiores.  

O presente estudo teve como objetivo geral conhecer os resultados da 

destreza pedal e a assimetria funcional em três grupos de jovens estudantes do 

ensino secundário, sendo que cada grupo corresponde a um dos anos de 

escolaridade (10º, 11º e 12º) deste ciclo de ensino. 

Analisaram-se os valores da referida destreza pedal segundo o pé 

preferido (PP), o pé não preferido (PNP) e a assimetria motora funcional (AMF) 

numa amostra de 60 alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 21 

anos. 

Para o estudo e recolha de dados da minha amostra utilizei o Teste 

Tapping Pedal. O programa estatístico utilizado para o tratamento da 

informação foi o SPSS 20.0 recorrendo á estatística descritiva, comparação de 

médias e estatística não paramétrica de variáveis dependentes PP, PNP e 

AMF entre as três turmas. 

Concluí com esta investigação que a nível da assimetria motora 

funcional é a turma do 10º ano que demonstra ser a mais assimétrica e que a 

turma do 12º ano apresenta melhores valores de destreza motora pedal. 
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Abstract 

 

Pedal skill is a coordinative and accurate ability which we consider 

extremely important in for students to use in the physical education classes, 

because its frequent to use such technical movements with the legs. 

This study aimed to know the results of pedal dexterity and functional 

asymmetry in three groups of young high school students, each group 

corresponds to the years of schooling (10 º, 11 º and 12 º) in this cycle of 

educationIt was studied values of pedal skill concerning the preferred foot (PF), 

the non-preferred foot (NPF) and also the functional motor asymmetry (FMA) 

within a sample of 60 students aged between 15 and 20 years. 

For the study and data collection we used the Pedal Tapping Test. The 

statistical program used for data treatment was SPSS 20.0, employing 

descriptive statistics, means comparison and nonparametric statistics of the 

dependent variables PF, NPF and FMA between the three classes. 

I may conclude that within this research the class of the 10th grade 

proves to be the most asymmetric of all and that the class of the 12th grade 

holds the best values of pedal dexterity 
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Introdução 

 

Este estudo surge no âmbito do Estágio Profissional (EP), inserido no plano 

de estudos (3º e 4º semestres) da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (FADEUP), no ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre em 

Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário. 

O presente estudo teve como objetivo geral conhecer os resultados da 

destreza pedal e a assimetria funcional em três grupos de jovens estudantes do 

ensino secundário, sendo que cada grupo corresponde a um dos anos de 

escolaridade (10º, 11º e 12º) deste ciclo de ensino. 

Para realizar o estudo e fazer a recolha de dados da minha amostra 

utilizei o Teste Tapping Pedal. O programa estatístico utilizado para o 

tratamento da informação foi o SPSS 20.0 recorrendo á estatística descritiva, 

comparação de médias e estatística não paramétrica de variáveis dependentes 

PP, PNP e AMF entre as três turmas (10º, 11º e 12º). Antes de realizar este 

estudo, fiz uma revisão da literatura e foi possível verificar que não existem 

muitos estudos de destreza pedal em amostras semelhantes a este estudo. No 

entanto, encontrei alguns estudos e dissertações de mestrado em amostras de 

sujeitos portadores de deficiências, como é o caso do mestrado de Pereira, 

Andreia (2010): Destreza motora e assimetria motora funcional em sujeitos com 

Síndrome de Down; o caso do mestrado de Carneiro, Iva (2009): Destreza 

Motora (Manual e Pedal) e Assimetria Funcional em Idosos Praticantes e Não 

Praticantes de Exercício Física; a monografia de Silva, Maria (2006): Efeitos da 

Natação na coordenação motora: estudo de um caso de um individuo com 

deficiência mental ligeira, FADEUP; e a dissertação de mestrado de Gonçalves, 

Emanuel (2009): Preferência Pedal e Desempenho Motor em Crianças e 

Jovens Futebolistas. 

 

Revisão de Literatura 

 

O corpo humano tem como características a presença de partes anatómicas 

pares e globalmente simétricas. Neste sentido, Vasconcelos (1991) refere que, 

apesar de existirem algumas assimetrias estruturais sem relevância relativas 

aos pares de membros e de órgãos, direito ou esquerdo, eles são 
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morfologicamente idênticos, parecendo ter sido construído para servir o mesmo 

objetivo. De acordo com Rigal (1985), esta suposta simetria anatómica 

desdobra-se numa assimetria funcional na medida que, em certas atividades, 

uma das partes não intervém. Em concordância com este autor e novamente 

segundo Vasconcelos (1991) somos possuidores de assimetrias motoras 

funcionais que emergem de membros e órgãos bilaterais que são 

aparentemente “imagens espelho” estruturais com idênticas capacidades. 

Segundo Knapp (s/d), Schmidt e Wrisberg (2000), a destreza é definida 

como uma capacidade adquirida para atingir determinados resultados com um 

máximo de êxito e muitas vezes com um mínimo de tempo e ou energia, 

podendo melhorar através da prática.  

A maioria das crianças apresenta, já nos primeiros meses de vida, uma 

certa preferência lateral, mas, na maioria delas, esta começa a estabilizar por 

volta dos 3 anos, continuando a aumentar a sua consistência ao longo da 

idade. Por volta dos 3 anos, apesar de poderem existir flutuações até aos 5 ou 

6 anos ou mesmo até por volta dos 10 anos, segundo alguns autores (e.g., 

Nicholls, 1998), a preferência manual da criança está estabelecida podendo 

esta ser classificada sem sinistrómana ou destrímana (Vasconcelos, 2007). 

Seguindo Morais (2003), a lateralidade participa em todos os níveis de 

desenvolvimento da criança. Neste sentido, a lateralidade, juntamente com a 

força, precisão, preferência, velocidade e coordenação participa no processo 

de maturação psicomotora da criança. 

Para Sbardelotto (s/d), citado por Barroso (2008), existem duas teorias 

sobre as origens da lateralidade: uma refere-se à componente hereditária, a 

preferência lateral estaria diretamente relacionada a fatores genéticos; a outra 

refere-se à dominância de um lado do córtex cerebral sobre o outro, ou seja, a 

dominância hemisférica seria a determinante da lateralidade corporal.  

A designação “dominância hemisférica” ou “cerebral” cedeu lugar ao 

termo “especialização funcional hemisférica” que comporta um determinado 

número de fatores de variação quer relativos ao próprio indivíduo (idade, sexo, 

experiência anterior), que ao carácter específico da atividade, que ainda às 

estratégias utlizadas para cumprir. O carácter dinâmico em paralelo e em 

interação com os fatores estruturais (Hécaen, 1984). 
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Pinho (2000) defende que a metade esquerda do corpo é controlada 

pelo hemisfério direito, ao passo que a outra metade é controlada pelo 

hemisfério esquerdo. 

Aparentemente, o cérebro humano consiste em dois hemisférios 

simétricos com relação de complementaridade (Erhardt, 2003). Estes diferem 

em termos de macro estrutura, fisiologia e química (Braun et al., 2002). 

Para Morais (2003) existe uma discussão que parece não ter saída: a 

lateralidade terá um fundamento fisiológico? Segundo este autor, para muitos 

psicanalistas atuais, para quem os imperativos culturais são os únicos 

determinantes, esse fundamento não existe. O certo é que a lateralidade 

constitui um elemento importante da adaptação psicomotora. Para este aturo, a 

lateralidade é o uso preferente que as pessoas fazem de uma das duas partes 

do seu corpo; é pois uma questão neurológica, e para além disso, a 

lateralidade é funcional e relativa. Para este autor não há destros absolutos 

nem sinistrómanos totais, sendo os problemas apresentados pela lateralidade 

de dupla origem: fisiológica e cultural. 

De outra forma, existe uma corrente que sugere não ser a nossa 

dextralidade moldada pela cultura, mas sim por fatores biológicos. Os padrões 

de preferência lateral serão, então, geneticamente determinados. A falta de 

qualquer registo sobre uma cultura predominantemente sinistrómana tem 

contribuído para a defesa desta teoria. A natureza da transmissão genética 

permanece, contudo, bastante obscura. O único fator verdadeiramente 

genético parece estar associado com a intensidade dos padrões de 

preferência, independentemente de sua direção (esquerda ou direita) 

(Vasconcelos, 2004) 

 

 

Objetivo Geral 

 

O presente estudo teve como objetivo geral comparar os resultados da 

destreza pedal e a assimetria motora funcional dos três grupos de jovens 

estudantes do ensino secundário, sendo que cada grupo corresponde a um dos 

anos de escolaridade (10º, 11º e 12º) deste ciclo de ensino. 
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Objetivos específicos 

 

Para além do objetivo geral, este estudo teve os seguintes objetivos 

específicos: 

 Comparar os valores de destreza pedal do pé preferido segundo os 3 

anos de escolaridade. 

 Comparar os valores de destreza pedal do pé não preferido segundo os 

3 anos de escolaridade. 

 Comparar os valores da assimetria motora funcional segundo os 3 anos 

de escolaridade. 

 

Hipóteses 

 

H1: Os valores de destreza motora pedal do pé preferido são diferentes dos 

3 anos de escolaridade. 

H2: Os valores de destreza motora pedal do pé não preferido são diferentes 

dos 3 anos de escolaridade. 

H3: Os valores de assimetria motora funcional são diferentes dos 3 anos de 

escolaridade. 

 

 

Material e Métodos  

 

Caracterização da Amostra 

 

A amostra foi constituída por 60 alunos do Ensino Secundário, da Escola 

Secundária de Rio Tinto, em que 24 são do 10ºano, 17 do 11ºano e 19 do 

12ºano. Destes 60 alunos, 27 são do sexo masculino e 33 do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os 15 e os 21 anos (16,6±1,26).  

No quadro 1 é visível a caracterização da amostra em função da preferência 

pedal. 

 

Quadro1. Caracterização da amostra em função da preferência pedal 
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Sinistrómanos Destrímanos Total 

2 31 33 

4 23 27 

Total 6 54 60 

 

Como a nossa amostra só tem 6 sujeitos sinistrómanos, a análise será feita em 

função da preferência pedal, não fazendo distinção entre sinistrómanos e 

destrímanos, pois o número de sujeitos sinistrómanos não é relevante.  

 

Avaliação da destreza pedal 

 

Para avaliar a destreza motora pedal da minha amostra utilizei o teste de 

Tapping Pedal (anexo x) em que é necessária uma cadeira, uma régua em 

madeira (1 metro de comprimento, 1cm de largura e 2 mm de altura), dois 

autocolantes sinalizadores (quadrados de 10 cm de lado) e um cronómetro.  

Para realizar o teste, o aluno deve sentar-se na cadeira com as dimensões 

adequadas para que este toque com o pé no chão e ao mesmo tempo faça um 

ângulo reto entre a coxa e a perna. No chão cola-se um cartão/cartolina (figura 

1) que contem a régua/pau que se situa de igual distância entre os dois 

autocolantes sinalizadores.  

 

 

Figura 1- cartão para realização do teste de Tapping Pedal 
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Antes de cada aluno realizar o teste, eu demonstrei como se realiza. 

Depois, o aluno sentava-se na cadeira, descalçava-se para não estragar o 

material e colocava o pé que ia iniciar o teste junto da régua. Ao meu sinal 

(“Pronto…Começa”), o aluno com um pé de cava vez, realizava um movimento 

que consistia em bater o pé em cada autocolante sinalizador alternadamente, 

com uma distância de 40 cm entre os seus centros, durante 10 segundo o mais 

rápido possível. O teste era realizado em duas tentativas cada pé, 

alternadamente, com um intervalo de 120 segundos entre elas. O aluno 

realizava o teste da mesma forma nas duas tentativas, ou seja, se iniciava com 

o pé direito na primeira tentativa, também que iniciar com o mesmo na segunda 

tentativa. Não podia haver troca de pés no início de cada tentativa. 

Neste teste, eu utilizei um cronómetro e contabilizei os batimentos totais e 

os batimentos fora nos autocolantes sinalizadores. Foram contabilizados todos 

os batimentos das duas tentativas. 

Para analisar detalhadamente os resultados da amostra, utilizei o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

Procedimentos Estatísticos  

 

Para analisar e interpretar os dados recolhidos da minha amostra, foram 

utilizados dois tipos de procedimentos estatísticos. O primeiro foi a Estatística 

Descritiva, em que esta oferece dados insuficientes, nomeadamente: a média, 

o desvio padrão, coeficiência de variação e os valores de extremos (mínimos e 

máximos). 

Para verificar se existem diferenças significativas entre grupos utilizamos  a 

Análise de Variância (ANOVA), dando os valores das médias e os respetivos 

desvios padrão de cada turma referentes ao melhor resultado do pé preferido, 

ao melhor resultado do pé não preferido e à assimetria motora funcional. 

O nível de significância da análise foi mantido em 5%. 
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Resultados 

 

Nesta parte do estudo, apresentamos e analisamos os resultados 

obtidos através do teste aplicado.  

Os resultados serão ponderados, tendo em conta a performance pedal 

no pé preferido, no pé não preferido e assimetria motora funcional. 

Os principais resultados estão resumidos no quadro 2: 

 

 Legenda: 

 MPP – Melhor resultado no pé preferido 

 MPNP – Melhor resultado do pé não preferido 

 AMF – Assimetria Motora Funcional 

 

 

 

Melhor resultado do pé preferido (MPP) 

 

Relativamente aos resultados obtidos com o pé preferido é possível 

verificar que os valores médios mais elevados foram registados nos alunos da 

Turma do 12º ano (32,85 ± 5,14) enquanto os alunos da Turma do 11º ano os 

valores médios mais baixos (30,88 ± 4,24).  

 

Quadro 2 Estatística Descritiva – Valores do Teste Tapping Pedal 

 

Turmas Média 
Desvio 

Padrão 

Valores Extremos 
F 

Valor de 

p (Sig.) Mínimos Máximos 

MPP 

10º A 32,25 4,92 22 43 

0,767 0,469 11º I 30,88 4,24 21 39 

12º H 32,85 5,14 25 45 

MPNP 

10º A 28,13 3,84 22 38 

1,984 0,147 11º I 27,31 2,70 23 33 

12º H 29,65 3,96 22 37 

AMF 

10º A 4,79 2,80 1 11 

0,578 0,564 11º I 4,56 2,16 1 8 

12º H 3,80 4,02 0 15 
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Melhor resultado do pé não preferido (MPNP) 

 

No que diz respeito ao pé não preferido, os alunos da turma do 12º ano 

registaram os valores médios mais elevados (29,65 ± 3,96), enquanto os 

valores médios mais baixos foram registados pelos alunos da Turma do 11º 

ano (27,31 ± 2,70). 

 

Assimetria motora funcional (AMF) 

 

A AMF calcula-se através da diferença entre o melhor resultado do pé 

preferido e o melhor resultado do pé não preferido. Assim, calculei inicialmente 

a AMF para cada sujeito de cada turma encontrando de seguida a média 

correspondente a cada uma destas (valor referido na Quadro 1). Deste modo, 

concluí que a Turma mais assimétrica, isto é, aquela que apresentou a média 

mais elevada, foi a do 10º ano (4,79 ± 2,80).  

 

Através da leitura do quadro 2, e analisando apenas o valor de 

significância que é a informação que pretendemos retirar deste tipo de análise, 

podemos verificar que as diferenças registadas entre as 3 variantes (MPP, 

MPNP e AMF) nos diferentes anos de escolaridade analisados não apresentam 

significado estatístico, uma vez que Sig. > 0,05. 

 

 

Discussão dos resultados 

 

Após a realização deste estudo podemos concluir que através dos 

resultados obtidos verifica-se diferenças entre os 3 anos de escolaridade 

relativamente ao pé preferido, ao pé não preferido e à assimetria motora 

funcional, viabilizando as hipóteses formuladas.  

 Relativamente os resultados em si, verifica-se que a turma do 10º ano 

da minha amostra apresenta maiores níveis de assimetria motora funcional e a 

turma do 12º ano comporta valores mais elevados de destreza motora pedal no 

que diz respeito ao pé preferido e pé não preferido. 
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Visto não ter encontrado nenhum artigo/estudo com amostras 

semelhantes sobre este tema, não posso comparar os resultados obtidos do 

meu estudo. No entanto, como é possível verificar, existem diferenças 

significativas de destreza motora pedal e de assimetria motora funcional nos 3 

anos de escolaridade. Deste modo, segundo Vasconcelos (1991) somos 

possuidores de assimetrias motoras funcionais que emergem de membros e 

órgãos bilaterais que são aparentemente “imagens espelho” estruturais com 

idênticas capacidades. Para Morais (2003) existe uma discussão que parece 

não ter saída: a lateralidade terá um fundamento fisiológico? Segundo este 

autor, para muitos psicanalistas atuais, para quem os imperativos culturais são 

os únicos determinantes, esse fundamento não existe. O certo é que a 

lateralidade constitui um elemento importante da adaptação psicomotora. Para 

este aturo, a lateralidade é o uso preferente que as pessoas fazem de uma das 

duas partes do seu corpo; é pois uma questão neurológica, e para além disso, 

a lateralidade é funcional e relativa. Para este autor não há destros absolutos 

nem sinistrómanos totais, sendo os problemas apresentados pela lateralidade 

de dupla origem: fisiológica e cultural. De outra forma, existe uma corrente que 

sugere não ser a nossa dextralidade moldada pela cultura, mas sim por fatores 

biológicos. Os padrões de preferência lateral serão, então, geneticamente 

determinados. A falta de qualquer registo sobre uma cultura 

predominantemente sinistrómana tem contribuído para a defesa desta teoria. A 

natureza da transmissão genética permanece, contudo, bastante obscura. O 

único fator verdadeiramente genético parece estar associado com a 

intensidade dos padrões de preferência, independentemente de sua direção 

(esquerda ou direita) (Vasconcelos, 2004). 

 

Conclusões 

 

Após a realização deste estudo sobre os níveis de destreza motora 

pedal nos alunos das turmas do 10º, 11º e 12ª ano com idades compreendidas 

entre os 15 e os 20 anos, posso concluir que:  
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 A turma do 10º ano da minha amostra apresenta maiores níveis de 

assimetria motora funcional 

 A turma do 12º ano apresenta os melhores valores de destreza 

motora pedal. 

 

Assim, mediante estes resultados, é possível constatar que as hipóteses 

formuladas são viáveis, uma vez que os valores da destreza motora pedal e da 

assimetria motora funcional são diferentes nos 3 anos de escolaridade do 

Ensino Secundário. 
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Anexos 

 

ANEXO1 

 

Ficha de anotação – Teste de Destreza Pedal 

Material:  

1. Uma cadeira; 

2. Uma régua em madeira (1 metro de comprimento, 1cm de largura e 2 

mm de altura); 

3. 2 Autocolantes sinalizadores (quadrados de 10 cm de lado); 

4. 1 Cronómetro; 

 

Exercitação: 10 segundos. 

Intervalo: 120 segundos. 

 

Administração: autocolantes encontram-se de cada lado da régua com uma 

distância de 40 cm entre os seus centros. 

 

Sujeito Idade 
Anos 

de 
prática 

Pé de 
início 

Pé 
preferido 

PP 1 PNP 1 PP 2 PNP 2 

T F D D F T D F T D F T 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Legenda: 

PP1 – Pé preferido primeira tentativa   T – Total de Batimentos 

PNP1 – Pé Não Preferido primeira tentativa   F – Batimento fora do quadrado 

PP2 – Pé preferido segunda tentativa   D – Batimentos Validos (T-F) 

PNP2 – Pé Não Preferido segunda tentativa 
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ANEXO 2 

Dados em Bruto do Excel  

Sujeito Idade Turmas Pé de Início Pé Preferido PP1 PNP1 PP2 PNP2 MPP MPNP AMF 

Fábio 
Gonçalves 15 1 Direito Direito 33 22 37 26 37 26 11 

Hugo 
Magalhães 16 1 Direito Direito 31 27 33 30 33 30 3 

Luís Silveira 15 1 Direito Direito 32 24 31 25 32 25 7 

Filipe Lopes 15 1 Esquerdo Esquerdo 26 32 33 32 33 32 1 

José 
Pinheiro 15 1 Direito Direito 31 27 35 29 35 29 6 

Diogo Nunes 15 1 Direito Direito 35 25 38 31 38 31 7 

Pedro 
Sequeira 15 1 Direito Direito 31 29 36 29 36 29 7 

Cláudio 
Mesquita 16 1 Direito Direito 33 21 35 24 35 24 11 

Pedro Dias 17 1 Esquerdo Esquerdo 30 29 26 32 30 32 2 

Hugo Araújo 15 1 Direito Direito 28 21 29 24 29 24 5 

Rubén 
Martins 15 1 Direito Direito 32 30 30 31 32 31 1 

David 
Pereira 16 1 Direito Direito 38 33 40 33 40 33 7 

Márcia 
Rodrigues 15 1 Direito Direito 33 28 35 29 35 29 6 

Diogo 
Ferreira 16 1 Direito Direito 21 29 29 31 29 31 2 

Ana Catarina 15 1 Direito Direito 32 25 27 27 32 27 5 

Flávio 
Monteiro 15 1 Direito Direito 18 15 22 26 22 26 4 

Catarina 
Neto 16 1 Direito Direito 32 26 31 28 32 28 4 

Mariana 
Saraivo 15 1 Direito Direito 33 29 34 30 34 30 4 

Catarina 
Pinto 15 1 Direito Direito 27 23 30 20 30 23 7 

Margarida 
Silva 15 1 Direito Direito 20 18 28 24 28 24 4 

Vanessa 
Magalhães 15 1 Direito Direito 23 20 22 22 23 22 1 

Vanessa 
Pinto 15 1 Direito Direito 25 22 26 24 26 24 2 

Alexandra Sá 15 1 Direito Direito 27 26 30 27 30 27 3 

Miguel 
Cardoso 16 1 Direito Direito 37 31 43 38 43 38 5 

Marta 
Patoleia 18 2 Direito Direito 28 28 31 27 31 28 3 

Isabel 
Marques 16 2 Esquerdo Esquerdo 32 26 33 28 33 28 5 

Ana Pinto 16 2 Direito Direito 28 24 27 24 28 24 4 

André 
Martins 17 2 Direito Direito 34 29 36 25 36 29 7 

Daniel Silva 16 2 Direito Direito 29 23 26 21 29 23 6 

Susana Cruz 17 2 Direito Direito 30 20 31 25 31 25 6 
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Legenda:  
Turmas:1 – 10º ano; 2 – 11º ano; 3 – 12º ano. 
 

Nota: devido ao número da amostra ser extensa (60 sujeitos), passei os dados 

brutos do Programa SPSS 20.0 para o Excel 

Catarina 
Teixeira 16 2 Direito Direito 28 25 29 26 29 26 3 

Mariana 
Meneses 18 2 Direito Direito 27 24 32 28 32 28 4 

Alberto 
Oliveira 17 2 Direito Direito 29 28 28 27 29 28 1 

Ana Marques 17 2 Direito Direito 25 21 25 23 25 23 2 

Bruno Ferraz 16 2 Direito Direito 31 26 30 27 31 27 4 

Joana Pinto 17 2 Direito Direito 32 26 34 27 34 27 7 

Daniel Sousa 17 2 Direito Direito 39 33 36 31 39 33 6 

Volodrymyr 
Muzychak 18 2 Direito Direito 32 25 34 28 34 28 6 

Daniela 
Ramos 16 2 Esquerdo Esquerdo 21 29 20 26 21 29 8 

Inês Ramos 16 2 Esquerdo Esquerdo 29 30 32 31 32 31 1 

Ana Rita 
Sousa 16 3 Direito Direito 36 29 36 35 36 35 1 

Sara Braz 17 3 Direito Direito 41 34 40 31 41 34 7 

Ana Lúisa 20 3 Direito Direito 31 29 41 33 41 33 8 

Ricardo 
Azevedo 18 3 Direito Direito 43 28 45 30 45 30 15 

Rubén 
Pereira 18 3 Direito Direito 29 28 28 28 29 28 1 

Bárbara 
Cunha 17 3 Direito Direito 30 20 30 24 30 24 6 

Nélson 
Lopes 18 3 Direito Esquerdo 29 37 34 35 34 37 3 

Nuno Sousa 17 3 Direito Direito 27 22 28 26 28 26 2 

Rita Ribeiro 18 3 Direito Direito 33 30 36 31 36 31 5 

Rui 
Maravilha 17 3 Direito Direito 33 25 31 32 33 32 1 

Tatiana 
Campos 19 3 Direito Direito 23 27 31 31 31 31 0 

Marta 
Martins 18 3 Direito Direito 25 23 25 28 25 28 3 

Flávia Sousa 17 3 Direito Direito 29 25 29 27 29 27 2 

Ana Rita 
Silva 17 3 Direito Direito 29 26 25 23 29 26 3 

Vera Neves 18 3 Direito Direito 25 22 26 25 26 25 1 

Rute Oliveira 17 3 Direito Direito 24 27 30 28 30 28 2 

Vanessa 
Cunha 18 3 Direito Direito 27 27 34 31 34 31 3 

Joana 
Teixeira 18 3 Direito Direito 29 25 32 31 32 31 1 

Tiago Costa 19 3 Direito Direito 32 22 35 22 34 22 12 

Cláudia 
Magalhães 17 3 Direito Direito 34 32 28 34 34 34 0 
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ANEXO 3 

 

Output 1 – Programa SPSS 18.0 – Teste ANOVA  
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