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Resumo 

 

 A elaboração deste relatório tem como objetivo descrever de forma 

organizada e categorizada todo o meu percurso como professora estagiária do 

10ºC, da Escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, onde reflito sobre 

as dificuldades e problemas encontrados, os acontecimentos mais marcantes, 

as funções desempenhadas, as estratégias adotadas e as metas alcançadas 

ao longo de todo o ano letivo. 

 O presente documento está dividido em quatro grandes capítulos, que 

incluem as quatro áreas de desempenho do estágio que estão definidas pela 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, nesta etapa da formação 

académica. 

 No primeiro capítulo realizei uma breve introdução. No segundo 

abordarei todo o meu percurso de vida até ao momento, bem como um 

conjunto de expetativas traçadas por mim em relação ao Estágio Profissional. 

No terceiro capítulo procurei caraterizar a escola onde estive inserida, assim 

como os alunos com quem trabalhei durante todo o ano letivo. Abordei ainda 

alguns temas que  foram pertinentes ao longo desta caminhada. Por fim, no 

quarto capítulo está incluído um conjunto de reflexões sobre a minha atuação 

como professora estagiária. Fazendo ainda parte deste  último capítulo a 

elaboração de um estudo sobre as tendências motivacionais dos alunos nas 

aulas de Educação Física, no 10º ano de escolaridade nos cursos de Ciências 

e Tecnologias e de Ciências e Humanidades. 

 Considero que este percurso me possibilitou uma reflexão constante 

sobre a minha pessoa, sobre as minhas crenças e sobre a minha forma de 

trabalhar, tendo-me possibilitado ampliar conhecimentos e desenvolver 

capacidades. Permitiu-me ainda percorrer os últimos quilómetros  sobre a 

ponte, e dar os últimos passos em direção ao meu sonho de ser professora.
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Abstract 

 

The present report proposes to describe in an organised and categorised 

way my progression as an intern teacher at the Escola Secundária Rodrigues 

de Freitas, working closely with the 10ºC class. On this report I will approach 

the difficulties and problems I encountered as well as the most important 

events, the strategies developed throughout the year and the goals that were 

both settled and met in this time.  

The present document has been divided into four great chapters which 

include the four major performance areas of my internship established by 

FADEUP. 

In the first chapter I have prepared an introduction. The second chapter focused 

mainly on my own life path until the present moment as well as on my created 

expectations regarding my Professional Internship. In the third chapter I have 

tried to characterise both the school where I’ve been working and the students I 

have had the opportunity to work with throughout the year as well as some 

aspects that have seemed relevant in my progression. The final and fourth 

chapter holds a self-assessment of my performance as an intern teacher. This 

last chapter also includes a study on the motivational tendencies of the Physical 

Education 10th grade students of the Ciências e Tecnologias (Science and 

Technology) and Ciências e Humanidades (Science and Humanities) courses.   

I strongly consider that this experience has provided me with the 

opportunity to further question and ponder myself as a human being, my beliefs 

and my way of working allowing me to amplify my knowledge and develop new 

skills. It has also been important in my run through the final kilometres of this 

bridge on my way towards my dream of becoming a teacher.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

Lista de Abreviaturas 

 

FADEUP- Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

EP- Estágio Profissional  

EF- Educação Física 

RE- Relatório de Estágio 

PFI- Projeto de Formação Individual  

UC- Unidade Curricular 

EE- Estudante Estagiário 

NEE- Necessidades Educativas Especiais 

CT- Ciências e Tecnologias 

UD- Unidade Didática 

AD- Avaliação Diagnóstica 

AS- Avaliação Sumativa 

MEC- Modelo de Estrutura de Conhecimento 

MED- Modelo de Educação Desportiva 

AF- Avaliação Formativa 

DE- Desporto Escolar 

LH- Línguas e Humanidades  

SPSS- Statistical Package for the Social Sciences  



 
 



INTRODUÇÃO 

1 
 

1. Introdução 

 
“Não há caminho errado. O aprendizado e a experiência estão em todos os 

caminhos.” 
                                                                                                      (Gasparetto, s.d.) 

 O Relatório de Estágio (RE) é o complemento final, do 2º ano, do 

mestrado de Ensino de Educação Física (EF) nos ensinos Básicos e 

Secundários da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP).  

 O meu estágio decorreu na Escola Básica e Secundária Rodrigues de 

Freitas, na cidade do Porto, num núcleo de estágio constituído por três 

elementos, tendo o acompanhamento sido realizado por duas professoras ao 

longo de todo o ano letivo.  

 Freud considerava a profissão docente, uma profissão impossível!  

Impossível? Não… Difícil? Sem dúvida… Mas não haverá nada mais 

satisfatório do que conseguir algo, que outros anteriormente diriam ser 

impossível.      

Ser professor não é, nunca foi e talvez nunca será uma profissão fácil. 

Apesar de todas as dificuldades presentes na profissão docente, não se poderá 

considerá-la impossível, pois então não existiriam professores. Mas sem dúvida 

pode ser considerada difícil e de uma complexidade desmedida.  

      Eu, como futura professora, pretendo “ levar cada pessoa à descoberta 

do que em si é humano e a construir-se, desse modo, como sujeito moral e 

ético autodeterminado” (Seiça, 2003, p. 37), e não me limitar a transmitir 

conhecimentos.  

Nós como futuros professores, teremos de através da educação efetuar 

a ponte para evitar o abismo. Devemos desta forma possuir referências 

axiológicas sólidas para ajudar a guiar o educando, e para que encontrem o 

melhor no interior de cada um. A construção deste relatório incorporará 

algumas dessas referências axiológicas originando um conjunto estruturado de 

conhecimentos. 
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Este documento é essencial na minha formação, pois  vai integrar todo 

um conjunto de experiências, metas atingidas, dificuldades sentidas,  trabalhos 

realizados, refletindo  todo o meu percurso ao longo de uma prática 

profissional. 

 Nascemos indivíduos mas estamos destinados a tornarmo-nos 

PESSOAS. O percorrer desse caminho dependerá de cada um de nós. 

 

Ser professora…Mais do que uma profissão, para mim é uma paixão.  
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1.1 Caraterização geral do estágio profissional e respetivos objetivos 

 

 

O Estágio Profissional (EP) visa o alcance do grau de mestre em Ensino 

de EF nos Ensinos Básicos e Secundário, da FADEUP, surgindo como um 

meio de integração do estudante estagiário na vida docente, através da prática 

de ensino supervisionada, em contexto real. 

O EP engloba o desenvolvimento em quatro áreas de desempenho: 

Área 1- Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

Área 2 e 3- Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

Área 4- Desenvolvimento profissional 

Este processo de desenvolvimento profissional tem portanto que passar 

por essas quatro grandes áreas e completá-las com vivências, estudo, 

reflexões, renovação de conhecimentos, convivências entre alunos e 

professores e um grande nível de criatividade. 

O EP começa no início do mês de Setembro, terminando apenas no final 

do ano letivo correspondente à escola e ao ano em causa. 

Durante este período, o estudante estagiário deve alcançar vários 

objetivos através de tarefas fundamentais: 

  Cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do EP; 

  Elaborar o Projeto de Formação Individual (PFI); 

  Prestar o serviço docente na turma que lhe foi atribuida pelo professor 

cooperante; 

  Participar nas reuniões dos diferentes orgãos da Escola; 

  Elaborar e manter atualizado o portefólio do EP; 

  Elaborar as fichas de observação sistemática e realizar as respetivas 

observações (professor cooperante e pelos colegas estagiários); 

  Elaborar e defender o RE. 
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1.2 Finalidade e processo de realização do relatório 

 

O RE é um documento que pretende demonstrar, de uma forma 

organizada, descritiva e reflexiva toda a minha prática profissional e todo o 

trabalho desenvolvido durante um ano letivo. 

A sua elaboração foi baseada em constantes momentos de reflexão e 

posteriormente descrições, compilando assim grande parte das minhas 

experiências ao longo de um ano de trabalho, esforço e dedicação. 

Este documento está dividido em cinco áreas de reflexão: introdução; 

dimensão pessoal; enquadramento da prática profissional; realização da prática 

profissional; e por último conclusões e perspetivas para o futuro. 

A primeira área reporta-se à caraterização geral do estágio, referindo os 

seus principais objetivos. É ainda abordada a finalidade do relatório de estágio 

e a forma como decorrerá todo o seu processo de realização. 

A segunda etapa diz repeito à dimensão pessoal, onde descrevo um 

pouco de quem eu sou, enuncio a minha ligação ao desporto, revelo o meu 

sonho, e refiro as minhas expetativas para a realização do estágio. 

No enquadramento da prática profissional, faço referência ao contexto 

legal, institucional e funcional, caraterizo a Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas, e falo ainda sobre os meus alunos do 10ºC, turma com a 

qual trabalhei ao longo do ano letivo. Numa segunda parte desta terceira área 

abordo alguns temas que me foram pertinentes para a realização do meu 

estágio profissional. 

A quarta área, a realização da prática profissional, que considero ser das 

mais entusiasmantes do relatório, pois é o ponto onde descrevo e explicito tudo 

aquilo pelo que passei, as sensações que obtive, os momentos bons e menos 

bons que atravessei, a minha evolução como professora, as dificuldades que 

passei, os obstáculos que ultrapassei e os sucessos que alcancei.  
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Por fim, na última parte, irei elaborar uma retrospetiva sobre o meu ano 

como estudante estagiária e, ainda, perspetivar os meus objetivos profissionais 

para o futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Enquadramento pessoal 
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2.1 Quem sou “eu” 

 
 “Ser ou não ser eis a questão”  

(Shakespeare ,1599-1601) 

          Eu, Ana Cláudia Meireles Cerqueira, nasci a 17 de Março de 1989, na 

cidade do Porto.   

  Desde o meu aparecimento no mundo que tenho vivido na Maia, com os 

meus dois irmãos mais velhos e os meus pais. Aos seis meses fui para a 

creche, pois os meus pais sempre trabalharam durante todo o dia. 

É comum ouvir-se dizer que a criança não deve ir prematuramente para 

a creche, pois aumenta a possibilidade de contrair e desenvolver doenças, e 

também por se encontrar na chamada fase da ansiedade de separação, o que 

poderá causar traumas na criança. 

Sem dúvida alguma que o facto de ter ido desde cedo para a creche fez 

com que eu tivesse todo o tipo de doenças, mas também fez com que ainda 

hoje preserve alguns dos amigos que criei nessa altura. Acredito seriamente 

que as minhas vivências lá passadas só ajudaram para o meu melhor 

desenvolvimento, e que apesar de apenas ter o afeto dos meus pais no final do 

dia, esse foi mais do que suficiente para eu perceber e sentir que eles estariam 

sempre presentes na minha vida.  

Tive uma infância muito diferente daquela que considero que as crianças 

têm nos dias de hoje.  

O facto de ter dois irmãos fez com que a minha rejeição às bonecas e às 

brincadeiras de meninas acontecesse desde cedo. Se pretendia ter alguém 

para brincar, teria de ser com as brincadeiras deles, pois eles estavam sempre 

em maioria. 

Através das brincadeiras com os meus irmãos nasceu o meu gosto pelo 

desporto, e principalmente o gosto por aquele objeto redondo do qual damos o 

nome de bola. 

 Tornou-se uma rotina ir para a rua, correr, saltar, brincar, jogar. Ainda 

hoje sinto saudades desses dias e noites, em que corria como se não 
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houvesse amanhã, e em que controlava uma bola com os pés, como se ela 

dependesse de mim e precisasse de ser manobrada para sobreviver. 

 Aos 6 anos de idade fui pela primeira vez à escola, tendo frequentado a 

Escola Básica de Gueifães, durante 4 anos. A minha integração na escola foi 

fácil, pois os amigos que fiz na creche acompanharam-me nesta minha 

aventura. Beneficiamos da ajuda uns dos outros para ultrapassarmos esta nova 

etapa das nossas vidas. 

 No 5º ano mudei-me para a Escola C+S de Gueifães, tendo frequentado 

a mesma até ao 9º ano. Uma vez mais esta adaptação foi simples, apesar de 

alguns dos meus amigos terem seguido rumos diferentes do meu, outros 

permaneceram presentes nesta minha nova adaptação. 

 Após terminar os cinco anos do meu desenvolvimento escolar nesta 

escola, fui para o 10º ano. Apesar de desde criança saber qual o curso que 

queria seguir, desporto, optei por seguir o curso de Ciências e Tecnologias 

(CT), pois era a escola mais acessível para eu frequentar na altura. Desta 

forma frequentei a escola Secundária da Maia, durante todo o meu secundário. 

 Após terminar o secundário, e tendo eu a certeza daquilo que queria 

fazer para o resto da minha vida, apenas me candidatei a uma faculdade, 

FADEUP, onde tive a honra de entrar no ano 2008/2009. 

 Desta vez, este meu encontro com uma nova fase da minha vida foi 

realizado sozinha. Nenhum dos meus amigos seguiu este curso. 

 Entrei sozinha para a faculdade e sem conhecer ninguém, a única 

certeza que tinha era que estava no sítio certo.  

 Iniciei assim uma longa e difícil caminhada. Comecei o meu percurso 

numa margem da ponte e o meu objetivo na outra margem, bem longínquo de 

mim. Aos poucos fui ultrapassando os obstáculos, e caminhando sobre a ponte 

quilométrica, aproximando-me cada vez mais do meu objetivo. Hoje, sinto estar 

apenas a alguns passos de chegar à outra margem e de alcançar o meu 

objetivo. 
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2.2 Eu e o Desporto 

 

Desde muito nova que pratico desporto e sempre tive a tendência e o 

prazer de ajudar nesta área aqueles que me rodeiam. Nas aulas de EF tinha 

muitas facilidades na prática, possuía capacidades para praticar qualquer 

modalidade. Como não surgiam muitos desafios ao nível da prática, o meu 

grande desafio era ensinar os meus colegas de turma, e o sucesso deles era o 

meu sucesso. Sentia-me bem ao ver os meus colegas felizes por terem 

conseguido fazer algo que para eles era impensável.  

Penso que estou destinada a ensinar os outros, como sempre o fiz. A 

grande diferença é que agora tenho mais experiência, mais sabedoria, mais 

responsabilidade e a plena consciência do que ainda tenho para aprender. 

           Com quatro anos comecei a praticar natação e ballet. Vi-me obrigada a 

abandonar o ballet no final do ano letivo, pois o infantário não pode continuar a 

levar-nos para as aulas. A natação, ainda hoje pratico sempre que tenho tempo 

disponível.  

 Aos 9 anos pedi ao meu pai para ir jogar futebol. Sendo eu a única 

menina de três filhos, o meu pai não gostou muito da ideia, porém levou-me ao 

Boavista. Para grande desilusão minha foi-me dito que só poderia jogar a partir 

dos 13 anos.  

 O meu pai, ao ver a minha frustração resolveu levar-me ao estádio da 

Maia para eu experimentar o atletismo, pois sempre ganhei os corta-matos na 

minha escola. Fiquei oito anos a correr pelo Futebol Clube do Porto, onde 

ganhei provas a nível regional, na zona do norte e também nacionais. 

 Com 12 anos um desafio foi-me lançado por uma colega, ir aprender a 

andar de patins. Era tão fácil andar de patins que após três semanas ingressei 

na equipa de hóquei da Nortecoope, onde estive durante um ano.  

Começou a ser difícil conciliar os dois desportos com a escola, optando 

apenas pelo atletismo. 

 Aos 13 anos a minha paixão pelo futebol continuava. E mais uma vez fui 

ao Boavista, mas desta vez para ficar. Depois de um ano a jogar futebol e a 
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praticar atletismo, em que saía de um treino de atletismo às 8 horas da noite, 

para começar o de futebol às 8 horas e 30 minutos, uma vez mais tive a 

necessidade de optar apenas por um desporto. 

 Apesar de gostar mais de futebol, acabei por optar pelo atletismo. No 

atletismo tinha os meus amigos de infância, conseguia bons resultados 

pessoais, e os meus familiares gostavam muito de me ver correr. No futebol o 

facto de jogar com jogadoras com o dobro da minha idade não beneficiava em 

nada o meu sonho. 

 Com 17 anos, após a minha treinadora abandonar o clube por motivos 

pessoais, optei por deixar o atletismo e voltar a jogar futebol. Fui jogar para o 

Leixões durante três anos, onde tive o privilégio de ser chamada à Seleção 

Nacional de Sub19.  

O futebol sempre foi um enorme sonho para mim, mas deixar o 

atletismo, era inconcebível. Fiz então um curso de juiz de atletismo, e dados os 

meus conhecimentos nesta área, sou sempre convocada para as provas.    

             Na faculdade, concluí a minha Licenciatura com média de 16 valores, 

tendo seguido o ramo de treino desportivo- Atletismo. No meu terceiro ano de 

faculdade tive a oportunidade de ser treinadora de atletismo, no Clube Escola 

do Movimento. 

              Ao fim de três anos no Leixões, fui jogar para o Salgueiros durante 

dois, tendo estado no último ano como treinadora do escalão sub9 masculino e 

sub13 feminino, considerando este ano muito gratificante. 

              Em 2012 lamentavelmente decidiram acabar com o futebol feminino 

no Salgueiros, após termos conseguido subir à 1ª divisão. Dado não concordar 

com as opções da direção para terminarem com a equipa sénior feminina, optei 

por me despedir também das minhas funções como treinadora. Decisão esta 

que me custou imenso, dado adorar estar com aqueles miúdos. 

          Pouco tempo depois recebi um convite para ir jogar para o AC 

Milão/Montra de talentos, em Guimarães, e para treinar as Sub13 do AC Milão 

no Porto, convite que aceitei. 
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 Em dezembro devido a desentendimentos entre as parcerias AC Milão e 

Montra talentos, houve rutura total entre as mesmas. Desta forma a Montra 

Talentos decidiu unir-se à equipa do Valadares Gaia, clube em que atualmente 

jogo e sou treinadora das sub 11. 
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2.3 O meu Sonho 

 

Apesar de não ser fácil conciliar o facto de ser jogadora, ser juíza, ser 

treinadora e ainda ser professora estagiária, o gosto por aquilo que faço leva-

me a ultrapassar qualquer obstáculo. 

           Como se costuma dizer: Quem corre por gosto não cansa.  

Quando somos crianças, perguntam-nos constantemente: O que queres 

ser quando fores grande?  

Ao contrário da maior parte das crianças, eu sempre soube o que queria 

ser quando crescesse e a minha resposta foi sempre a mesma: ser professora 

de EF. 

Sou apaixonada pelo desporto e adoro trabalhar com crianças. Nada 

melhor que o ensino da EF, para unir duas das minhas paixões. 

           Desde que me lembro da minha existência, sempre afirmei que é isto 

que quero.  

           Várias vezes me perguntaram…Será que vale a pena? Isso vai-te dar 

dinheiro? Isso vai-te dar emprego? Não devias optar por outra coisa? 

Ser professora… Mais do que uma profissão, para mim é uma paixão. 

Sempre quis ser professora, e independentemente do que os outros 

possam pensar, eu escolhi o meu caminho e do qual não me arrependo. 

A vida é feita de opções e esta é a minha! Mais do que a satisfação de 

fazer algo por mim, é fazer algo pelos outros. Pode não me trazer dinheiro, mas 

tenho a certeza que me trará um enorme contentamento ao olhar o rosto 

daqueles que conseguir ajudar e formar como pessoas. 

Em nenhuma profissão tudo é perfeito. Estou bem consciente dos 

obstáculos que a profissão docente me irá colocar, mas a vontade, a 

persistência, a paixão e a dedicação são mais do que suficientes para que 

continue a percorrer o caminho que tracei.  
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2.4  As Minhas Expetativas 
 

“Grandes realizações sempre acontecem em uma estrutura de grandes 
expectativas.” 
 (Kinder, s.d.)  

                                                                                                         
Após a conclusão do 1º ano do mestrado de Ensino de EF nos Ensinos 

Básico e Secundário, na FADEUP, deu-se início a um dos momentos mais 

importantes do meu curso, a realização do EP. 

Foi-me dada a oportunidade de lecionar, o que se tornou crucial para a 

exercitação e consolidação dos conteúdos aprendidos ao longo destes anos. 

Este foi um ano com grandes mudanças, em que considero nunca ter 

abandonado o meu papel de estudante, mas em que a este acrescentei as 

minhas responsabilidades como professora. 

As minhas expetativas para o EP  não poderiam ser maiores, pois foi um 

momento pelo qual ansiei e trabalhei muito para que acontecesse. O facto de 

ter entrado na escola que desejava para efetuar o estágio aumentou ainda 

mais a minha vontade e desejo de o iniciar. Nunca fui aluna na Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas, mas obtive boas referências, tanto das 

condições da escola, do grupo de EF, como da professora cooperante, Andreia 

Canedo.  

Absorvi todas as informações que me forneceram, e previ encontrar uma 

escola inclusiva, que valorizaria a diferença, tendo uma professora cooperante 

acessível, dedicada e com um enorme prazer por aquilo que faz. E de facto foi 

o que aconteceu, encontrei uma escola com bastantes alunos com 

necessidades especiais e uma professora cooperante sempre pronta a ajudar-

me e com um gosto enorme ao lecionar EF. 

A minha relação com a professora Andreia Canedo foi ainda melhor do 

que aquilo que imaginei. Foi uma pessoa sempre muito acessível, que se 

disponibilizava para me ajudar em tudo, organizada, e muito sábia. Com ela 

consegui aprender muito durante este ano letivo. 
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No momento em que me foi atribuída a professora orientadora de 

estágio, a Professora Doutora Paula Queirós, as minhas expetativas em 

relação ao estágio aumentaram ainda mais, pois tive a certeza que estava no 

local apropriado e com as pessoas indicadas. 

A professora revelou interesse em saber como estava a decorrer o 

estágio, demonstrou preocupação em relação aos problemas que se 

atravessaram no meu caminho, tendo-me ajudado sempre em tudo que eu 

necessitei. Foi uma pessoa de fácil relacionamento, bastante acessível e que 

se mostrou disponível, tendo estado sempre atenta ao meu trabalho e 

desenvolvimento profissional. 

Debruçando-me agora sobre o grupo de professores de EF da Escola 

Básica e Secundária Rodrigues de Freitas, estes mostraram-se sempre 

disponíveis para me ajudar, tornando-se fundamentais para a minha adaptação 

à escola. Com este grupo tive oportunidade de conviver e aprender muitíssimo.  

Embora tenha ficado desiludida algumas vezes com a forma de alguns 

professores trabalharem, prejudicando tanto o grupo de EF, quer como os 

próprios alunos, senti-me completamente integrada neste. 

Tinha receio de não ser aceite pelo grupo, pois achei que me veriam 

como mais uma estagiária. De facto isso não aconteceu, eu não era mais uma 

estagiária, mas sim, uma pessoa e uma professora como todos eles. 

Em relação ao núcleo de estágio onde estive inserida, juntamente com 

os meus colegas Maria Rodrigues e Bruno Queirós, as minhas expetativas 

também foram cumpridas. Conseguimos trabalhar em grupo e de uma forma 

organizada, tendo partilhado saberes, experiências e conseguindo absorver o 

melhor que cada um possuía. 

Quanto às expetativas que idealizei sobre os alunos, foram praticamente 

atingidas na sua plenitude. Não estava a contar encontrar alunos com um 

comportamento exemplar, que estivessem sempre calados e que não se 

distraíssem, apenas pretendia que eles gostassem da disciplina e que fossem 

trabalhadores.  
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As aulas de EF é dos poucos momentos que os alunos podem libertar as 

energias acumuladas durante o dia, e nós professores temos de compreender 

isso, e não podemos ser tão severos como se é noutras disciplinas. 

 Antes de iniciar o estágio e refletindo sobre mim própria, considerei ter 

caraterísticas positivas que poderiam vir a beneficiar o meu primeiro encontro 

com a profissão docente, assim como considerei ter algumas fragilidades e 

medos que tive de melhorar e enfrentar.  

Achava que o amor pela profissão, o facto de ter estado ligada ao 

desporto durante toda a minha vida e por gostar muito de lidar com jovens 

favoreceria a minha função docente, o que de facto aconteceu. Acredito que 

trabalhando-se com gosto tudo se torna mais belo e agradável, quer para nós 

professores como para os nossos alunos. 

Tinha como grande medo não conseguir impor respeito aos alunos, para 

que estes cumprissem as regras, se respeitassem entre eles e me 

respeitassem a mim. Este medo desapareceu rapidamente, pois consegui gerir 

as aulas de uma boa forma, conseguindo que os alunos cumprissem as regras 

e me respeitassem a mim e aos seus colegas. 

Por vezes na vida criamos um excesso de expetativas em torno de algo 

e o caminho para a frustração torna-se muito curto. Outras vezes o facto de 

criarmos grandes expetativas leva-nos a grandes realizações. 
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3.1 Enquadramento Legal, Institucional e Funcional 

 

 Este EP, enquanto marco fundamental para a formação de futuros 

professores, encontra-se estruturado pela interação de orientações legais, 

institucionais e ainda funcionais. 

 A regulamentação deste modelo de estágio foi implementada pela 

primeira vez no ano letivo 2009/2010 e considera os principios das orientações 

legais constantes no Decreto-Lei nº74/2005 de 24 de março e no Decreto- Lei 

nº 43/2007 de 22 de fevereiro, onde a habilitação profissional para a docência 

só é conferida a quem  “ obtiver esta qualificação num domínio específico 

através de um mestrado em Ensino”. Tem ainda em conta o Regulamento 

Geral dos segundos ciclos da Universidade do Porto, o Regulamento Geral dos 

segundos ciclos da FADEUP e o regulamento do Curso de Mestrado em 

Ensino de EF. 

 A faculdade adquire uma parceria com as denominadas “ Escolas 

Cooperantes”, visando o “ desenvolvimento de atividades de iniciação à prática 

profissional, incluindo a prática supervisionada, e  de investigação e 

desenvolvimento no domínio da educação”. ( Artigo nº18 do Decreto- Lei nº 

43/2007).  

 Desta forma o EP decorre num NE, no contexto da escola, onde somos 

diariamente acompanhados pela professora cooperante, e ainda pela 

professora orientadora da faculdade. O Estudante Estagiário (EE) conduz o 

processo ensino/ aprendizagem do ensino básico ou secundário, ao longo de 

um ano letivo.  

  A nível institucional o EP surge no âmbito das Unidade Curricular (UC) 

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

na FADEUP, e decorre nos terceiro e quarto semestres do ciclo de estudos. 

 O regulamento do EP contempla as quatro áreas de desempenho que se 

organizam da seguinte forma: I. Organização e Gestão do Ensino e da 

Aprendizagem; II. e III, Participação na Escola e Relação com a Comunidade e 
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IV. Desenvolvimento profisisonal”. (Regulamento da Unidade Curricular Estágio 

Profissional do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Ensino de 

EF e Desporto no Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 2012/2013). 

  A avaliação desta unidade curricular assume um lugar especial na 

verificação da aptidão do futuro professor para satisfazer, um conjunto de 

exigências que lhe são colocadas pelo desempenho docente no início do seu 

exercício, Decreto- Lei nº 47/2007. 

 As orientações metodológicas que regem o estudante estagiário na sua 

prática pedagógica, encontram-se no documento, Normas Orientadoras do EP. 

 A nível funcional, importa evidenciar que a principal função do EP é de 

encaminhar o estudante estagiário para a prática docente . 

 De acordo com o regulamento da UC EP, compete ao estudante 

estagiário: cumprir todas as tarefas previstas nos documentos orientadores do 

EP; elaborar o PFI; prestar ao serviço docente na turma designada, seguindo 

as tarefas de conceção, planificação, realização e avaliação; participar nas 

reuniões dos diferentes orgãos da Escola; elaborar e a manter atualizado o 

portefólio individual; observar as aulas regidas pelo professor cooperante e 

pelos colegas estagiários; e perceber como funcionam alguns dos cargos 

desempenhados na escola. 
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3.1.1 O que é a escola como instituição 

 

"Aquele que abre uma porta de escola fecha uma prisão."  

(Victor Hugo, s.d.) 

A escola é uma instituição, algo que orienta e rege a vida de um 

indivíduo, de forma a prepará-lo para o mercado de trabalho e a definir metas e 

objetivos para que o mesmo tenha sucesso na sua vida. Desta forma, a 

instituição escolar propõe-se a contribuir para a formação do educando como 

pessoa e membro da sociedade, consoante a criação de condições e de 

oportunidades de ampliação e de sistematização de conhecimentos. (Cabanas, 

2002) 

Em tempos remotos, a escola era uma entidade de ensino, em que o 

seu método consistia na narração de matéria, para preparar os indivíduos para 

o mundo do trabalho.  

Era uma entidade muito rigorosa, onde as crianças sofriam grandes 

pressões quando apresentavam dificuldades. Tornou-se comum sofrerem 

castigos por mau comportamento, por responder à professora, por não fazerem 

os trabalhos de casa ou simplesmente por brincarem com os amigos e sujarem 

as suas roupas. 

A Educação apresentava um ideal intelectualista, que procurava o aluno 

carregado de conhecimentos, conteúdos e informações, e que não dava 

importância em fazer compreender, mas apenas em saber fazer. Tinha assim 

como grande objetivo de instruir o aluno, apelando excessivamente à 

memorização de saberes (Cabanas,2002). 

Nos dias de hoje, essa realidade já não existe, a escola pretende formar 

alunos, mas mais importante do que isso pretende formar pessoas e membros 

integrantes da sociedade.  

Cada vez mais, os pais delegam quase integralmente na escola a 

educação dos filhos, limitando a sua ação educativa a castigos por maus 

comportamentos. A escola é agora vista não só como uma instituição que 
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transmite conhecimentos, mas também que tem uma responsabilidade social, 

devendo desta forma ser transmissora de regras, ideais e valores. 

A formação compreende ações intencionais voltadas para aspetos 

constituintes da personalidade moral, ou seja, na construção de valores 

axiológicos dos indivíduos, que tem como fim a convivência social. 

Ao longo do tempo, os professores também viram o seu estatuto ser 

alterado. 

Se no passado os professores eram simples transmissores de saberes, 

atualmente primam por transmitir métodos e técnicas que possibilitam os 

alunos adquirirem conhecimento autonomamente, e que o saibam utilzar no 

momento e de forma apropriada. O papel do professor tem agora de ser ativo e 

criativo, para permitir que a educação decorra numa ação cooperativa e onde 

haja espaço para a criatividade dos alunos e professores. 

A responsabilidade dos docentes é agora maior, pois  além das funções 

que sempre lhes foram destinadas, têm a adicionada tarefa de levar o aluno a 

querer e a ter prazer em aprender. 

A escola nos dias de hoje solicita alunos autónomos, reflexivos, críticos, 

que procurem ser originais e criativos, tendo opiniões e pensamentos próprios. 

Desta forma, deixou de ser encarada como um espaço fechado e triste, 

passando a ser considerada como uma entidade física aberta, inclusiva e como 

um lugar de prazer e de aprendizagem, que permite a criação de relações de 

toda a comunidade escolar e na qual a posição do aluno é fundamental. 

Durante muito tempo, a escola foi vista como a única fonte de saber, 

contudo nos dias de hoje, embora a escola continue a ter um papel crucial na 

vida dos jovens, esta deixou de ser considerada como o saber exclusivo, ou 

seja, atualmente já existem outras fontes de informação também elas credíveis 

que permitem às crianças construírem conhecimentos, como por exemplo as 

novas tecnologias. 

A forma rigorosa do ensino poderia não ser admirada pelos alunos da 

escola antiga, contudo eles adquiriam os valores e valorizavam-nos, e era tido 

em conta o respeito e a responsabilidade. Naquela altura os jovens davam 
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muito mais valor à própria vida, pois desde cedo viam-se obrigados a trabalhar 

e a terem de se esforçar para poderem ir à escola, pois não tinham o acesso 

que os nossos jovens têm nos dias de hoje.  

Atualmente verifica-se um maior desrespeito pelos professores, ligado a 

um grande desinteresse escolar e da falta de objetivos e ambições por parte 

dos alunos. Cada vez se esforçam menos para obter bons resultados 

escolares, não possuem qualquer sentido de responsabilidade, qualquer tipo 

de preocupações, não têm respeito para com os docentes, assim como para os 

próprios encarregados de educação. 

Se antigamente a diversão era dos valores menos presentes nos jovens, 

estando no cimo da pirâmide dos valores, hoje a diversão é a base dessa 

mesma pirâmide, sendo que o trabalho é o que aparece com menos 

frequência.  
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3.1.2 Caraterização da Escola Secundária Rodrigues de Freitas 

 

A realização do meu estágio profissional decorreu na Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas, no Porto, sendo essa a escola sede do 

Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas. 

O agrupamento é constituído por sete escolas, sendo elas: a que eu 

estive inserida; a Escola Básica 2/3 de Miragaia; a Escola Básica da Torrinha; a 

Escola Básica de Carlos Alberto; a Escola Básica da Bandeirinha; a Escola 

Básica de S. Nicolau e o Jardim de Infância da Vitória.  

Este é um agrupamento de referência para alunos com deficiência visual 

e multideficiência, tendo um elevado número de alunos com necessidades 

educativas especiais. 

A Escola onde estive integrada situa-se na Praça Pedro Nunes. O 

edifício projetado pelo arquiteto José Marques da Silva  foi concluído em 1933. 

Esta é uma escola inclusiva que acolhe 28 alunos com baixa visão e 51 com 

necessidades educativas especiais (NEE). Possui turmas desde o 5º ano até 

ao 12º, integrando os quatro cursos científico- humanísticos, o português para 

todos e ainda a educação e formação para adultos.  

O grupo disciplinar de EF era composto por 12 professores e 3 

estagiários, provenientes da FADEUP. Foram estes professores que 

primeiramente nos acolheram e com quem mais vezes interagimos.  
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3.1.3 As instalações desportivas 

 

No que diz respeito aos espaços físicos operacionais disponíveis para a 

prática de atividade física, a escola possuía espaços interiores, sendo eles: o 

ginásio central (destinado principalmente à prática de voleibol e badminton); o 

ginásio pequeno (destinado principalmente à prática de ginástica); e o pavilhão 

polidesportivo (destinado à prática de desportos coletivos e ainda do 

badminton). Como espaços exteriores disponíveis dispúnhamos: dois campos 

de futsal, um campo de basquetebol, e três pistas de atletismo com 50 metros.  

O ginásio pequeno é uma sala bastante pequena e com poucas 

condições para lecionar, pois além de ser pequena apresenta um pé direito 

muito elevado. Este espaço destina-se principalmente para as aulas de 

ginástica, tendo ainda condições para se abordar o salto em altura. Torna-se 

complicado lecionar neste espaço quando o número de alunos é elevado, o 

que acontece na maioria das vezes. O frio sentido no inverno foi outra 

dificuldade frequente, pois os aquecimentos tinham de ser mais rigorosos de 

forma a evitar lesões. 

Em relação ao ginásio central, este foi muito vantajoso para a lecionação 

do voleibol e do badminton. Como normalmente apenas uma turma se 

encontrava neste espaço, permitia ao professor gerir a sua aula sem que 

houvesse interferência de outros na mesma. Para a abordagem de outras 

modalidades, este espaço possuía condições materiais pobres, sendo muito 

difícil lecionar especialmente as modalidades coletivas. 

A outra instalação existente, o pavilhão polidesportivo, que normalmente 

tinha de ser dividido em três partes, foi essencial sobretudo para as 

modalidades coletivas. Neste espaço tínhamos bastante material, 

nomeadamente balizas e tabelas manuseáveis, que foram muito úteis para que 

todos os alunos pudessem estar em exercitação num espaço tão reduzido.  

Este espaço, apesar de ter boas condições de trabalho para lecionar as 

diferentes modalidades, tinha um problema, que faz parte de uma das grandes 

dificuldades dos professores de EF, as condições sonoras. Os problemas 
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acústicos podem ser um grande inimigo do professor. Neste pavilhão, os 

campos eram divididos por duas cortinas, que permitiam passar facilmente o 

som. Estando três turmas ao mesmo tempo a ter aulas, este problema refletia-

se bastante. 

Na parte exterior, antes de serem realizadas obras, este espaço 

continha uma caixa de saltos e outra de lançamentos, mas lamentavelmente 

estas foram retiradas, de forma que não foi possível abordar algumas 

disciplinas do atletismo. 

Relativamente ao material disponível, há que salientar a existência de 

material de boa qualidade, e algum material já bastante deteriorado. Ao nível 

da ginástica existiam poucos aparelhos, assim como no atletismo não havia 

muito material e condições para a abordagem da modalidade. Nos desportos 

coletivos tivemos materiais e condições disponíveis mais do que suficientes 

para abordarmos as modalidades. 

Como espaços auxiliares às instalações desportivas usufruíamos de 

quatro balneários femininos e quatro masculinos, onde cada um deles era 

ocupado por uma turma. Existiam ainda balneários para os professores de EF. 

Todos eles tinham condições suficientes que permitiam aos alunos e 

professores tratar da sua higiene pessoal. 

A escola apresentava ainda duas arrecadações de material, uma dentro 

da escola e a outra no pavilhão polidesportivo, um posto médico e um gabinete 

de EF, espaço onde os professores se reuniam regularmente. 
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3.1.4 Meio Envolvente 

 

 É sabido que existe uma multiplicidade de contributos na educação das 

crianças, como é o caso do meio envolvente. Os alunos são influenciados pelo 

meio social em que vivem, que constantemente lhes transmite valores e 

atitudes que se traduzem em comportamentos. Contudo, nem sempre esta 

transferência do meio para o aluno é positiva, tornando-se muitas vezes 

prejudicial. 

 É importante conhecer o meio envolvente da escola, na medida em que 

nos permite muitas vezes compreender certas atitudes e certos 

comportamentos dos nossos alunos. 

 Segundo o professor Albano Estrela (2001), “Não é difícil antever que 

um meio social e evoluído pode contribuir positivamente para a educação de 

uma criança que nele viva dominantemente; como é fácil imaginar que um meio 

social degradado e de marginalidades diversas influência, negativamente, a 

educação das crianças que nele passam os seus dias.” 

 Infelizmente ou felizmente, dependendo dos casos, a criança absorve 

sempre aquilo que o meio onde está inserida lhe transmite, ou seja, a criança 

terá sempre dentro de si um pouco do meio, e será o reflexo desse mesmo 

meio. 

 A escola Básica e Secundária Rodrigues de Freitas situa-se na freguesia 

de Cedofeita, na praça Pedro Nunes. 

 Com uma área geográfica de 2,49 quilómetros quadrados, Cedofeita é 

rodeada por Santo Ildefonso, Ramalde, Paranhos, Massarelos, Miragaia e 

Vitória.  

No passado, esta terra era referência no fabrico de tecidos de algodão, 

mas a atividade industrial não se incrementou profundamente. Desta forma, a 

freguesia apostou numa imagem que seduz as pessoas. Assim, os espaços 

verdes assumiram um papel preponderante.  

 A Rua de Cedofeita é uma das artérias mais emblemáticas da freguesia. 

Esta via é local de passagem obrigatória para quem procura o comércio e 
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pretende conviver com os costumes. É uma freguesia milenar, que conta 

atualmente com cerca de 25 mil habitantes, sendo considerada um dos locais 

sociais e comerciais mais marcantes da cidade do Porto.  

Porto, do latim Portus, ou seja, a porta que abre para um local onde 

existia e ainda existe uma vida comercial ativa, sendo habitada por um povo 

pioneiro na descoberta do desconhecido.  

Porto situa-se na margem direita do Rio Douro e este foi o nome 

atribuído ao rio dado este possuir muitas riquezas. 
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3.1.5 O grupo de Educação Física 

 

 

 

“O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe.” 
(Margarida, s.d.) 

   Mesmo sabendo que o EP é sobretudo um processo individual, o bom 

clima sentido ao longo do ano letivo foi extremamente benéfico para a minha 

integração na escola e em toda a comunidade. 

 Nos primeiros dias de estágio tive o primeiro contacto com os 

professores do grupo de EF, e desde logo estes aceitaram-me e ajudaram-me 

na minha integração na escola. 

 Aos poucos fui criando uma relação mais pessoal com cada um deles, 

conhecendo-os não apenas como profissionais, mas também como pessoas. 

 Os tempos fora das aulas foram em grande parte passados na 

companhia daqueles que hoje considero serem meus colegas de trabalho.  

No interior daquelas quatro paredes, no nosso refúgio, vivenciei 

momentos fantásticos e novas experiências. No gabinete, conversamos vezes 

sem fim, não somente sobre as aulas e a escola, mas também sobre a vida de 

cada um, sobre as satisfações da semana e das angústias existenciais. 

 De cada um tentei absorver o máximo ensinamento. Nem sempre 

concordei com as atitudes, as opiniões e as ações dos meus colegas de 

trabalho, mas até mesmo dessas discordâncias foi possível retirar alguma 

aprendizagem.  

Pequenas discussões e pequenas divergências fizeram-me refletir, 

repensar o ensino, ponderar sobre a minha forma de trabalhar e meditar na 

mensagem que quero realmente transmitir aos meus alunos.  
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3.1.6 Os meus alunos 

 

Na incógnita meditava sobre os alunos, de como seriam os meus 

miúdos, aqueles que passariam também a ser proporcionadores da 

concretização do meu sonho de criança. 

 A partir do momento em que soube qual a turma que me estava 

destinada apercebi-me que o meu destino durante o ano de estágio estaria, em 

parte, dependente daquela turma e daqueles alunos que eu desconhecia 

totalmente. 

 A caraterização da turma é uma das primeiras tarefas que um professor 

deve realizar, na medida em que a informação obtida tornar-se-á crucial para o 

planeamento de todo o ano letivo.  

 Não é possível realizar um planeamento adequado para a nossa turma 

se não conhecermos os nossos alunos, pois eles são diferentes uns dos 

outros, cada um tem as suas necessidades, diferentes gostos, distintas formas 

de agir, de se integrar e de conviver com os outros.  

A recolha das informações foi feita a partir do preenchimento de uma 

ficha de caraterização, realizada pelo núcleo de estágio, onde efetuamos várias 

questões de forma a obtermos as informações que nos pareciam mais 

pertinentes.  

À minha responsabilidade tive uma turma do 10º ano, do curso de CT. 

No que concerne à própria composição da minha turma, pode-se afirmar 

que esta sofreu bastantes oscilações, com algumas entradas e muitas saídas 

de alunos ao longo de todo o ano letivo. Inicialmente a turma era constituída 

por 22 alunos, sendo 8 do sexo feminino e 14 do sexo masculino. Ao longo do 

ano alguns alunos fizeram mudança de curso e outros imigraram para o 

estrangeiro, terminando o ano apenas com 17 alunos. A percentagem de 

rapazes na turma sempre foi bastante superior em relação às raparigas. 

Em termos etários, a composição da turma revelou-se bastante 

heterogénea. As idades dos alunos oscilavam entre os 14 e os 18 anos, no 

entanto uma clara maioria dos alunos situava-se nos 15 anos. 
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Segundo as idades dos meus alunos, estes encontravam-se numa fase 

muito importante das suas vidas, a adolescência. Este período é marcado 

pelas diversas transformações corporais, hormonais e comportamentais. Não é 

possível definir o período exato da adolescência, pois esta sucede de forma 

desigual de pessoa para pessoa, porém ela ocorre entre os 10 e 20 anos. 

 Esta é uma etapa muito importante na vida dos nossos alunos, na 

medida em que o aluno começa a descobrir a sua identidade e a definir a sua 

personalidade. Poderá ser uma fase marcante para o resto da vida, tanto 

positivamente como negativamente, e cabe-nos também a nós, professores, ter 

em atenção certas atitudes dos nossos alunos nas aulas, para tentarmos 

perceber se existe algum problema, algum constrangimento ou alguma 

perturbação no aluno.  

Sendo a saúde um aspeto tão importante e que influencia diariamente as 

aulas de EF, tornou-se crucial perceber o estado de saúde dos meus alunos, 

para tentar prevenir situações indesejadas que pudessem vir a por em perigo a 

integridade dos mesmos. 

Na escola onde estive inserida era muito raro numa turma não haver 

alunos NEE, pois esta era uma escola referenciada para esses alunos. 

Contudo, na minha turma apenas tinha um aluno que sofria de asma.  

Dado a nossa disciplina de EF ter um programa que poderá ser 

adaptado, flexível e ajustado pela escola de acordo com as instalações, tornou-

se fundamental conhecer os gostos dos meus alunos, de forma a tentar 

conciliar aquilo que eles necessitavam, com aquilo de que eles gostavam e 

ainda com o que o programa exigia. Posto isto, a modalidade mais apreciada 

por estes alunos era o futebol, seguida do andebol e por fim o voleibol.  

Em relação ao desporto praticado pelos alunos fora da escola, este 

tornou-se um dado importante para a realização das aulas, na medida em que 

em geral estes alunos estão mais capacitados e mais preparados para a 

realização das aulas de EF. Estes alunos também se tornaram cruciais na 

ajuda dos seus colegas, na modalidade à qual estavam ou estiveram ligados. 
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Praticamente todos os alunos da turma gostavam de praticar desporto. 

Apesar disso, apenas 14 já tinham praticado algum desporto, e somente 2 

deles estavam a praticar desporto federado naquele momento. Dos desportos 

praticados por estes alunos temos: o futebol em primeiro lugar, seguido da 

dança e da natação, depois o surf, o hipismo, kung-fu e o voleibol. Há ainda 

que referir que, dos alunos que praticaram desporto ou que praticavam no 

momento, apenas 3 deles o faziam para competição.  

Após ter terminado este breve estudo sobre a minha turma, através da 

recolha de dados individuais, pude efetuar uma adequação ao programa 

nacional, de acordo com as competências traçadas pelo grupo de EF e de 

acordo com as necessidades da minha turma.  

Foram assim, criadas condições para que eu pudesse ser autónoma e 

flexível em relação aos programas, o que me permitiu ter em conta a 

diferenciação pedagógica e a flexibilização de métodos e práticas. 

Os dados tornaram-se fundamentais para o decorrer de todo o ano 

letivo, pois permitiram-me conhecer um pouco melhor os meus alunos e saber 

em que modalidades à partida os alunos teriam maiores dificuldades e aquelas 

que eles teriam mais motivação para praticar. Assim, houve modalidades que 

tive uma maior preocupação na criatividade e originalidade das aulas, como foi 

o caso do atletismo, de forma a motivar os alunos e promover o gosto pela 

modalidade. Contudo, noutras como no caso do futebol, não foi necessário 

batalhar tanto para a motivação, mas praticamente apenas me centrar nos 

conteúdos a lecionar. 

Para além dos dados obtidos na ficha de caraterização dos alunos, 

recorri também às reuniões de conselho de turma e às minhas aulas para 

conhecer melhor os meus alunos. 

Contrariamente àquilo que escutava nas reuniões de conselho de turma 

relativamente às outras disciplinas, os meus alunos na minha aula geralmente 

tinham um bom comportamento, cooperavam bastante, eram muito 

participativos e empenhavam-se frequentemente.  
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Aos poucos fui conquistando o respeito de todos eles, através de uma 

convivência regular e saudável. De início não quis ser demasiado tolerante, 

nem autoritária, tentei sempre encontrar um ponto de equilíbrio. O que me 

interessava é que eles percebessem que para além de professora também era 

amiga deles, e que apenas queria o seu melhor. 

Durante um ano vi-os crescer e hoje considero ter uma marca de cada 

um deles, e desejo que cada um deles tenha ficado com um pouco de mim.  
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3.1.7 A pertinência da Educação Física 

  

" A Educação não é completa se ela não houver lugar para a Educação Física." 

(Claparéde, s.d.) 

 Nos dias de hoje, a EF percorre uma estrada com declive íngreme, e um 

caminho cheio de obstáculos. Neste momento, em que alguns seres humanos 

põem em causa a importância da sua existência como disciplina, torna-se 

crucial perceber realmente a pertinência da EF nas escolas.    

 A nossa disciplina sempre foi desprezada pela sociedade em geral, 

tendo-lhe sido atribuida sempre um valor inferior às restantes disciplinas 

contempladas no curriculo escolar e muito recentemente1 deixou de contar 

para a média. 

 Pergunto-me porque será que a EF é tão malévola aos olhos da nossa 

sociedade? Será por alguns docentes não primarem pelo seu profissionalismo, 

mas isso não acontece também com a Matemática e o Português?  

 Na escola a EF pode atuar em diversas áreas. O exercício físico e 

desportivo torna-se fundamental na área da saúde,  ajudando no 

desenvolvimento de práticas e estilos de vida mais saudáveis, hoje  ainda mais 

importantes face ao problema de excesso de peso e de obesidade nas faixas 

étarias mais baixas. 

As escolas são locais cruciais, onde a EF tem um papel fundamental 

para a construção social do corpo. 

Como refere Bento (1999), o facto de a EF ser a única disciplina que 

visa preferencial a corporalidade, continua a ser um fator a favor da sua 

presença no currículo escolar. É a forma específica de relação do sistema 

educativo com o corpo e a forma de lhe conferir importância educativa. 

 A EF assume ainda uma importância na dimensão cívica, na medida em 

que permite aos jovens um contacto direto com elementos da cultura 

desportiva essenciais. O conhecimento das regras, a capacidade de 

cooperarem com os colegas, a oportunidade de participarem numa competição 

saudável, sentirem a necessidade do esforço para atingirem metas desejadas e 
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da importância do comprimento dos objetivos individuais e coletivos, são 

alguns desses elementos. 

 A EF é para muitos jovens o único momento das suas vidas em que 

praticam exercício físico orientado por profissionais, e dos poucos momentos 

passados na escola em que podem libertar as energias acumuladas durante o 

dia.   

 Quanto mais se desvalorizar a disciplina e quanto mais se diminuir as 

horas semanais, como tem vindo a acontecer, o sedentarismo, a obesidade 

infantil, as doenças cardiovasculares, a falta de informações, as atitudes menos 

positivas, a carência de valores, irão estar cada vez mais presentes na nossa 

sociedade. 

 É urgente e torna-se crucial mudar a mentalidade da nossa sociedade, 

de forma a que se olhe para EF com outros olhos. É necessário vê-la como 

uma disciplina que educa o corpo, que atribui valores, e que evoca 

características necessárias para a vida futura adulta e profissional de todas as 

crianças. 

 A EF tem de deixar de ser “exterminada”, deixar de ser tratada com 

desprezo e insignificância,  e passar a ser vista com a importância que 

realmente ela tem e merece. 
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3.1.8 Ser professor 

 

“Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula 
que, mesmo ocorrendo todos os dias, a cada dia é única e original…”

1 

 

Conto: Semeador de sonhos  

 “Conta-se que, há muitos anos, um professor se encontrou com um 

grande sábio que visitava a sua cidade e lhe perguntou: 

- Mestre, como posso tornar-me um professor inesquecível, que inspire e 

transforme a vida de cada aluno que passe em meu caminho? 

 O Mestre olhou-o nos olhos. Tocou-lhe levemente nos ombros e disse: 

- o segredo para se tornar um professor inesquecível é ver a escola como um 

jardim. Os alunos são a terra deste jardim, aqueles que os ensinam são os 

seus jardineiros. Cabe então ao professor semear nesta terra a vida no seu 

modo mais intenso, e depois cuidar para que esta vida cresça , alimentado-a 

com a esperança, que é infinita em cada coração de um professor. É esta a 

maior missão de quem ensina: semear, semear, semear… Fazer feliz…Ser 

feliz… Todo aquele que é capaz de ensinar e entender esta lição tem o dom de 

se tornar inesquecível na vida dos alunos que passarem pelo seu caminho. 

Tem o dom de se tornar eterno.” 

(Aluísio Cavalante) 

 

 Ser professor é um compromisso com a vida. Num dado momento 

decidimos colocar os outros à nossa frente e por vezes esquecemo-nos de nós 

próprios em prol daqueles que ensinamos. 

 Segundo Cavalante, o professor, com a sua inspiração, tem a 

capacidade de em cada aula acordar sonhos, que permaneceriam para sempre 

adormecidos no coração de muitos alunos. O professor ensina as pessoas a 

serem felizes. 

“Mas como nem tudo na vida é perfeito, há sempre algo que nos 

desanima e nos faz refletir. Começo a achar que muitos dos professores se 
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limitam a dar aulas para ganhar dinheiro. O prazer de ensinar, a determinação 

de formar seres humanos, a vontade de ajudar os alunos nos seus problemas 

pessoais, cada vez está mais distante dos objetivos de alguns professores. 

Passamos de uma era de “Ensinar para Ensinar”, ter prazer pela função 

exercida, para uma era de “Ensinar por Ensinar”, ganhar dinheiro para 

sobreviver. 

     As atitudes que observei de alguns professores levam-me a pensar que 

é crucial reformular os requisitos necessários para se ser professor. A 

experiência não é suficiente quando não existe atitude, empenho, vontade e 

prazer naquilo que se faz. 

      Argumenta-se que os alunos cada vez se comportam pior, cada vez 

têm menos vontade, cada vez menos respeitam o professor e cada vez menos 

fazem o que lhes é pedido.  

      A grande incógnita é: Não será a atitude de alguns alunos, um simples 

reflexo da atitude de alguns professores?!” 

(Diário de Bordo 17 a 21 de Setembro de 2012) 

 Nos dias de hoje é atribuido aos professores funções e competências 

indispensáveis ao desenvolvimento dos alunos, que lhes leva a ficar cada vez 

mais cansados da sua profissão e com menos vontade de a exercer. Muitos se 

questionam constantemente se vale a pena?! 

 Sem dúvida que sim. Ser professor é uma profissão única, onde nos 

entregamos por completo, querendo sempre fornecer o maior contributo para o 

progresso da nossa sociedade.  

 Ninguém nasce professor, torna-se necessário aprendê-lo a ser. São 

anos de estudo, sacrifícios, trabalho e muito empenho. Um professor aprende o 

que ensina, o modo como o faz. Todos os anos, todos os meses, todos os dias, 

todas as horas, o professor encontra-se a aprender. Tem sempre que 

aprender. O fardo de ter de ser aluno de si mesmo, é carregado pelo professor 

durante toda a sua vida. 

 Porém, os sorrisos estampados na cara dos nossos alunos, a felicidade 

da conquista de algo que para eles era impensável, o crescimento deles visto 
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aos nossos olhos, permite-nos mantermo-nos lúcidos e ganhar forças para 

ultrapassar com sucesso o desafio.  
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3.1.9 O professor reflexivo 

  

Não tenha medo de errar, apenas receio de deixar de refletir. 

 

 Porque ninguém é perfeito, porque ninguém sabe tudo, porque um 

professor aprende todos os dias, é preciso refletir.  

 Refletir o quê? Refletir sobre o quê? Refletir sobre tudo e todos, refletir 

durante a ação, refletir sobre a ação e refletir sobre a própria reflexão da ação 

(Schon, 1992). 

 Ao longo do nosso percurso académico o ato reflexivo foi bastante 

focado, constituindo-se uma ferramenta nossa aliada para melhorar 

continuamente a nossa prática profissional. Torna-se fulcral refletirmos para 

nós, refletirmos para os outros e refletirmos com os outros.  

 O conceito de prática reflexiva surge, como uma forma de nós 

professores interrogarmos as nossas práticas de ensino. Esta reflexão fornece-

nos a oportunidade de rever os acontecimentos e as práticas ocorridas 

anteriormente, proporcionando-nos oportunidades de desenvolvimento.  

 Um professor nunca se deve sentir completamente satisfeito com a sua 

ação, deve antes conduzir-se para momentos de reflexão e de 

desenvolvimento  do pensamento sobre as suas práticas.  

 Mas o que é afinal a reflexão? Para John Dewey, segundo Alarcão 

(1996), é “uma forma especializada de pensar”. Para o filósofo, nós refletimos 

sobre um conjunto de coisas, com o objetivo de pensarmos sobre elas, mas 

esse pensamento só aparece quando existe efetivamente um problema 

autêntico a resolver.  

 Segundo (Amaral et al., 1996), um professor reflexivo será aquele que é 

capaz de se interrogar, analisando criticamente a sua própria prática e fazendo 

juízos de valor sobre o seu trabalho e o produto que dele resulta. Portanto, a 

reflexão desenvolve-se sobre toda a prática do professor e tudo aquilo que a 

possa condicionar. 
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 Alarcão (1996, pp.176-177), baseada nas ideias de Schon (1987) 

distingue dois tipos de reflexão: a “reflexão na ação” e a “reflexão sobre a 

ação”.  

 A primeira refere-se ao ato de refletir no momento em que se realiza a 

ação, onde o professor a analisa e reajusta se necessário. Durante uma aula, 

muitas vezes, o professor é obrigado a intervir e adaptar situações particulares 

de aprendizagem face a variados fatores e condicionantes que a própria prática 

impõe.  

 Esta capacidade é de grande importância e distingue as qualidades dos 

profissionais de educação. 

 Já a reflexão sobre a ação envolve a reflexão à posteriori da ação. Este 

é o momento onde são evidenciadas situações relevantes para o processo 

educativo dos alunos, onde se procura encontrar estratégias e soluções para 

situações menos positivas, e se seleciona as estratégias que se consideram 

ser vantajosas para futuras aulas e futuros exercícios.  

 Esta é uma tarefa que todos os professores devem realizar, pois é este o 

mediador do processo docente. 

 Considero que a reflexão é imprescindivel à profissão do professor,na 

medida em que lhe permite aprender pela experiência, questionando acerca da 

sua prática, procurando desta forma a origem do problema e 

consequentemente a sua resolução.  

 Como cita Bento (1995), “ não existem receitas que possam ser 

guardadas como soluções para futuras situações”, cada situação é única e 

irrepetível. 

Os professores reflexivos desenvolvem a prática com base na sua 

própria investigação-ação num dado contexto, que constituem sempre um caso 

único. 

 Desta forma, a reflexão torna-se algo muito pessoal, apesar de 

podermos e devermos partilhá-la com os outros. É uma função singular, em 

que cada um tem a sua  própria maneira de pensar, e de perceber o que está à 
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sua volta, segundo aquilo em que acredita e os seus saberes acerca do que 

reflete. 

 Sim, porque só poderemos realmente refletir sobre os conhecimentos 

que possuímos e quanto maior for essa bagagem de conhecimentos teóricos e 

científicos melhor poderá ser nossa atuação como professores. 

 Não devemos ter medo de errar, apenas receio de deixar de refletir, pois 

só reflete aquele que tem curiosidade, vontade de aprender e determinação 

para mudar, sempre com o intuito  de melhorar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Realização da prática 

profissional 
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4.1 Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

 

 Esta área de desempenho representa de forma sequenciada a 

conceção, planeamento, realização e por último a avaliação do ensino e da 

aprendizagem. Engloba todas as atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional, tendo como objetivo perceber a 

necessidade do desenvolvimento profissional e de criar hábitos de 

investigação, reflexão e ação. 

 Desta forma, neste ponto será realizada uma reflexão acerca dos 

momentos mais marcantes  durante o estágio profissional, com particular 

atenção  às dificuldades e estratégias para a sua superação. 

 Podemos considerar que estas tarefas são fundamentais para a 

construção e delineação de uma estratégia de intervenção, orientada por 

objetivos pedagógicos e metodológicos.  
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4.1.1 Batalha com os Programas de Educação Física 

 

 Os Programas de EF, sob o seu ponto de vista da estrutura e da 

articulação horizontal e vertical, servem de base para o ensino da EF nas 

escolas de todo o país, de forma a uniformizar a abordagem das diferentes 

modalidades ao longo dos vários ciclos.  

 Estes programas foram concebidos como um instrumento necessário 

para que a EF das crianças e jovens ganhe o reconhecimento que carece, 

deixando de ser vista, por um lado, como mera catarse emocional, através do 

exercício físico vigoroso, ou, por outro lado, como animação/orientação de 

alguns jovens “naturalmente dotados” para se tornarem artistas da performance 

desportiva. 

  A necessidade de se criar, em todas as escolas, as condições materiais 

e pedagógicas para que cada aluno possa usufruir dos benefícios da EF, exige 

a definição de uma proposta que adote uma perspetiva de desenvolvimento. 

Os programas de EF procuram satisfazer esta exigência. 

 No caso do Ensino Secundário, segundo o programa para o 10º Ano 

(2011), inclui as orientações metodológicas, que definem os princípios e as 

regras gerais que se poderão observar na organização da atividade educativa 

nas aulas de EF. 

Os programas assentam numa proposta em que um dos seus 

fundamentos é a possibilidade de adaptação aos alunos e às condições da 

escola. Desta forma, existe sempre a possibilidade de cada escola e cada 

professor se adaptar da melhor forma em relação aos seus alunos e às suas 

condições materiais.   

 Na escola onde estive inserida foi elaborado um plano curricular de EF, 

que serve de orientação para a ação dos professores da escola. A realização 

deste plano permitiu o reajuste do programa tendo em conta as condições 

humanas e materiais da escola. 

 Apesar deste reajuste da escola, senti ainda a necessidade de ajustá-lo 

à minha turma, de acordo com as dificuldades dos meus alunos.  



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

49 
 

 Nem sempre foi possível lecionar todos os conteúdos que o programa 

solicitava, devido às dificuldades sentidas pelos meus alunos em certas 

modalidades. Noutros casos optei por requerer mais aos meus alunos do que 

aquilo que o programa exigia, devido às boas capacidades deles em certas 

modalidades.  

  Penso que o programa é demasiado extenso e que a quantidade de 

modalidades e conteúdos a lecionar num número tão escasso de aulas é 

desproporcional. 

 As modalidades que lecionei ao longo do ano foram: ginástica de solo e 

de aparelhos, futebol, andebol, basquetebol, atletismo, voleibol e ainda duas 

modalidades alternativas, tendo optado pelo  judo e pelo bitoque-rugby. 

 Tendo em conta o número reduzido de aulas previstas, é muito 

complicado lecionar três modalidades num só período. Mais complicado se 

torna ainda conseguir que os alunos obtenham melhorias significativas e 

adquiram alguma aprendizagem em tão pouco tempo. 

 Posto isto, apesar de em grande parte ter conseguido cumprir com o 

plano curricular previsto, tenho a plena consciência que os meus alunos 

poderiam ter aprendido e evoluído muito mais se tivessem um maior número de 

aulas para cada modalidade. Deste modo, acredito que seria muito mais 

benéfico para os alunos abordarem um menor número de modalidades em 

cada ano letivo, dando mais tempo de exercitação a cada modalidade.  
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4.1.2 Mergulhar na área   

 

 

“O professor só pode ensinar quando está disposto a aprender.”
 

(Mamedes, s.d.) 

 Antes de emergir num mundo desconhecido, senti a  necessidade de 

mergulhar sobre os saberes exclusivos da EF, com o intuíto de diminuir ao 

máximo as minhas dúvidas e incertezas face a este novo contexto, o de ser 

professora e o de ensinar.  

 Desta forma, revi os apontamentos reunidos durante a minha formação; 

li, analisei e refleti referências bibliográficas sobre o ensino da EF; li o estatuto 

do aluno, o regulamento interno, o plano anual de atividades; e por último 

analisei o programa e o plano curricular de EF.  

 Com a leitura, análise e reflexão destes documentos, consegui eliminar 

as minhas dúvidas e adquirir novos conhecimentos acerca das minhas funções 

na escola. Conheci ainda um pouco da realidade da escola onde lecionei 

durante todo o ano letivo e o seu funcionamento. 

 Com todos os documentos emitidos pela escola, pude conhecer de uma 

forma pormenorizada a dinâmica da escola, o que me permitiu uma melhor 

adaptação à mesma.  

 Porém, a leitura destes documentos não foi suficiente, tendo sido a 

análise do programa de EF um dos documentos mais importantes para a 

lecionação das minhas aulas. Foi a partir do mesmo , juntamente com o plano 

curricular de EF, que orientei a matéria de ensino durante todo o ano. 

 A partir do estudo de todos estes documentos, pude emergir para o 

mundo já não completamente desconhecido, estando muito mais confiante e 

segura para dar os meus primeiros passos como professora. 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/janoi_mamedes/
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4.1.3 Alunos distintos tratamentos desiguais  

 

“Há que promover no âmbito da prática educativa, oportunidades ou 

possibilidades que permitam que todos sejam tratados de maneira desigual de 

acordo com as necessidades, motivações, aptidões… desiguais.” 

(Colomer, 1991) 

 Enquanto aluna nunca compreendi o porquê de os professores 

constantemente afirmarem que os alunos deviam ser tratados todos de igual 

forma. 

 Perguntava-me muitas vezes, se somos diferentes porque é devemos 

ser tratados de forma igual. Não estariam os professores a ignorar diferença, 

não estariam eles a ser indiferentes à diferença. 

“Uma Escola onde os alunos entram diferentes mas são tratados como 

iguais. Portanto, alunos em situações iguais obtêm resultados desiguais. Esta á 

uma perspetiva geradora de insucesso e um equívoco do nosso tempo.” 

(Querós, 2008). 

Qual será o papel do professor para a construção do sucesso para 

todos, quando todos são diferentes? Homogeneizar? Ou, antes, ajudar a 

construir a ponte entre as diferenças por cada aluno/a? 

 Hoje, enquanto professora defendo que os alunos devem ser tratados de 

forma desigual, pois eles são de facto diferentes. Cada um tem as suas 

capacidades, cada um tem diferentes dificuldades, cada um tem as suas 

necessidades, cada um tem diferentes aptidões. 

 Apesar de muitas das escolas nos dias de hoje ainda ficar 

sistematicamente “ indiferentes à diferença”, na escola onde estive inserida 

isso não aconteceu. 

 Esta escola para além de ter uma heterogeneidade de alunos como em 

todas as outras, ainda detinha muitos alunos com NEE.  

 “Durante a segunda hora da aula lecionada pela professora Andreia 

Canedo, decorreu também uma aula do professor Sérgio, com uma turma do 5º 

ano. Em ambas as turmas existem alunos com baixa visão. Fiquei 
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surpreendida na forma como estes alunos são ajudados, e até mesmo 

protegidos pelos seus colegas. "Somos diferentes, mas não queremos ser 

transformados em desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de 

recursos especiais"2, estes alunos são diferentes e devem ser tratados de 

forma diferente para ser possível se tornarem iguais.  

         Esta é uma escola que acolhe muitos alunos com necessidades 

especiais, sendo uma escola inclusiva. Normalmente o que observamos nas 

escolas é a rejeição destes alunos por parte dos seus colegas, coisa que não 

acontece nesta. Aqui os alunos são auxiliados e integrados de forma a se 

sentirem completamente capazes.” 

(Diário de Bordo 1 a 5 de Outubro de 2012) 

 Numa sociedade cada vez mais heterogénea  torna-se crucial assegurar 

a todos os alunos as mesmas possibilidades e as mesmas oportunidades, 

defendendo a justiça e a equidade, de forma a proporcionar a todos a 

possiblidade de atingirem o máximo das suas possibilidades. 
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4.1.4 Planear segundo um roulement 

 

 O roulement é um documento elaborado no início do ano letivo e que 

contem a rotação das várias instalações desportivas da disciplina de EF. 

 Na escola onde estive inserida, a rotação de instalações ocorria de duas 

em duas semanas. A turma da qual estava responsável tinha as aulas de EF à 

3ª e 5ª feira, e coincidiu usufruir da mesma instalação em ambos os dias, ou 

seja durante duas semanas seguidas tinha a aula no mesmo espaço. 

 Por vezes esta organização tornou-se uma mais valia na planificação, 

permitindo-me dar sequência às unidades didáticas, contudo em outros casos 

esta organização foi um pouco prejudicial aos meus alunos, como foi o caso da 

ginástica. 

 No terceiro período a Unidade Didática (UD) de ginástica era constituída 

por cinco blocos de 90 minutos. Visto as instalações desta escola apenas 

terem condições de se realizar ginástica num dos espaços, o ginásio pequeno, 

vi-me obrigada a lecionar quatro aulas seguidas de ginástica e somente 

passado seis semanas voltei a usufruir do ginásio pequeno. Ou seja, os alunos 

exercitaram durante essas quatro aulas, sendo avaliados apenas na última 

aula, que ocorreu um mês e meio depois. 

 Apesar de ter consciência que esta não foi uma planificação que 

beneficiasse os meus alunos, a organização do roulement não me permitiu 

outra alternativa.  

 Uma outra dificuldade sentida por mim com esta organização foi de 

encontro ao elevado número de professores a lecionar ao mesmo tempo. 

Durante as minhas aulas de quinta-feira estávamos sempre seis 

professores a lecionar, quando era possível ser feito apenas por cinco 

professores, de acordo com as instalações existentes. 

 Por várias vezes, em dias de chuva uma das turmas não teve aula, pois 

não havia espaço para o fazer, tendo ocorrido esta situação uma vez à minha 

turma. 
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   Penso que esta situação, nada favorável aos nossos alunos, poderia ter 

sido evitada se houvesse uma maior preocupação dos órgãos da direção 

aquando da elaboração dos horários, visto haver momentos do dia em que 

apenas estavam três professores a lecionar, ficando sempre uma instalação 

coberta livre. 
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4.1.5 Planear a três níveis + 1 

 

Na perspetiva de Bento (2003, p.15) “a planificação é o elo de ligação 

entre as pretensões, imanentes ao sistema de ensino e aos programas das 

respetivas disciplinas, e a sua realização prática”. 

 Todo o projeto de planeamento para uma correta realização necessita 

de encontrar o seu ponto de partida na conceção e conteúdos dos Programas e 

dos documentos da escola. Assim, primeiramente analisei e refleti sobre o 

Programa Nacional de EF do ensino secundário, o que me permitiu 

compreender os objetivos a que este se propõe, juntamente com as 

modalidades a abordar. Posteriormente foram interpretados uma série de 

documentos e materiais auxiliares que ajudam o professor a concretizar e 

adaptar as exigências centrais às condições locais e situacionais da escola e 

da classe ou turma (Bento, 1987). 

 O primeiro documento a ser redigido foi o Plano Anual. Este documento 

é considerado por Bento (1987) como  um plano de perspetiva global que 

pretende situar e concretizar o programa de ensino.. Constitui-se como um 

plano sem pormenores de atuação ao longo do ano, deixando esta tarefa para 

o próximo nível de planificação (Bento, 1987). 

 Após o Departamento de EF ter determinado as modalidades por ano de 

escolaridade, pude realizar o planeamento anual para a minha turma. 

 O Plano de aula subdivide-se em períodos, com diferentes unidades de 

matéria. A duração de cada unidade depende dos conteúdos a lecionar, da 

dificuldade das tarefas de ensino/aprendizagem e do número de aulas ao longo 

do ano.  

 Para a construção deste documento, em primeiro lugar tive em 

consideração os documentos orientadores do grupo de EF, nomeadamente a 

rotatividade dos espaços “roulement”, e também a disponibilidade e as 

condições materiais. De seguida, fiz a distribuição das aulas pelas várias UD, 

tendo atribuído as datas para as Avaliação Diagnóstica (AD) e Avaliação 
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Sumativa (AS). Para a realização desta divisão foi imprescindível conhecer o 

plano anual de atividades da escola. 

Considero a realização deste documento de extrema importância 

individual, pois permite a cada professor organizar todo o trabalho que se prevê 

desenvolver durante um ano letivo com uma turma. Este não é um documento 

rígido, pois durante o ano é quase sempre necessário e crucial realizar 

algumas modificações. 

Uma outra tarefa que deve passar obrigatoriamente pela planificação é a 

construção das UD de cada modalidade, após a realização da avaliação 

diagnóstica dos alunos. 

Segundo Bento (1987), a UD é “planeamento que procura garantir a 

sequência lógica específica e metodológica da matéria, e organizar as 

atividades do professor e dos alunos por meio de regulação e orientação da 

ação pedagógica, endereçando às diferentes aulas um contributo visível e 

sensível para o desenvolvimento dos alunos”. 

Esta é uma das tarefas fundamentais para a etapa seguinte, a 

construção dos planos de aula. Cada UD foi planeada tendo por base o Modelo 

de Estruturas de Conhecimento (MEC) de Vickers (1990). A planificação de 

todo o processo ensino/aprendizagem deve ser realizada de forma refletida e 

delicada, repartindo os conteúdos pelas aulas disponíveis para cada 

modalidade, nunca descurando a ligação entre os mesmos. 

De acordo com Bento (1987), o planeamento da UD implica mais do que 

uma simples distribuição da matéria de ensino pelas diferentes aulas, tem que 

ser a base para uma elevada qualidade e eficácia do processo real de ensino. 

Desta forma, deve esclarecer objetivos, a preparação e estruturação didática 

da matéria, as funções e tarefas didáticas e o empenho de meios e materiais 

de ensino. 

A minha maior dificuldade no planeamento das UD relacionou-se com a 

seleção de conteúdos, de modo a que os meus alunos os pudessem realmente 

cumprir, dando enfâse às características dos alunos e dos respetivos 

desempenhos. Por vezes o estipulado pelo programa era excessivo para as 
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capacidades deles, contudo em outras modalidades os conteúdos eram 

bastante acessíveis. Desta forma tentei sempre encontrar um ponto de 

equilíbrio entre as exigências do programa e as capacidades dos meus alunos.  

Pelo facto das UD serem elaboradas antecipadamente, por vezes 

tornou-se crucial proceder a algumas alterações, tendo em conta aos 

imprevistos que surgiram durante as aulas. Considero estes reajustes muito 

importantes, pois refletem o caráter flexível do planeamento. 

 Em relação aos planos de aula, estes servem de guião para o professor, 

contudo o seu conteúdo por vezes tem de ser adaptado ou alterado. 

Segundo Bento (2003), esta etapa da planificação apoia-se no 

planeamento a longo prazo, onde é crucial ter em conta a matéria, os 

pressupostos dos alunos e as condições de ensino. 

O Plano de Aula foi dividido em três partes (inicial, fundamental e final), 

e incluía as situações de aprendizagem, a duração das mesmas, os seus 

objetivos comportamentais e por último as componentes críticas. 

Ainda me lembro dos primeiros planos de aula realizados, e das horas 

que inicialmente necessitava para os conceber.  

Na elaboração deste documento a maior dificuldade surgiu com a 

seleção das situações de aprendizagem que fossem ajustadas, significativas e 

desafiantes para os alunos, e que me permitissem cumprir com os objetivos 

propostos da aula. A ajuda da professora cooperante neste processo tornou-se 

crucial, tendo corrigido todos os planos de aula, permitindo não apenas uma 

avaliação constante, mas também uma garantia da qualidade de ensino. 

Apesar das dificuldades sentidas na elaboração do plano de aula, este 

foi muito importante na medida em que me proporcionou uma maior 

estabilidade e confiança na realização prática. 

Para além destes três níveis de planeamento pareceu-me pertinente 

incorporar mais um, apenas para a fase inicial do meu estágio, do qual lhe 

chamo plano de sobrevivência. 
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Nós, professores novatos, temos muito a tendência de planear as 

nossas aulas de uma forma muito pormenorizada, tentando sempre prevenir 

todos os acontecimentos, e eu não fui exceção.  

Inicialmente planeava um exercício e a sua organização, contudo não 

me ficava apenas por uma organização. Repensava ainda como efetuaria o 

exercício e como seria a sua organização caso faltasse um aluno, caso 

faltassem dois, caso faltassem três. Dei por mim muitas vezes a pensar… E se 

amanhã chove? Seria importante prevenir a situação e refletir antecipadamente 

sobre como realizar e organizar a aula num espaço ainda mais reduzido. 

Para muitos professores experientes isto pode parecer uma loucura, 

podem ser horas perdidas sem necessidade, mas inicialmente para mim 

tornou-se a minha segurança. No meu pensamento imperava a teoria de ‘mais 

vale prevenir do que ter de adaptar’, era uma questão se sobrevivência a mais 

uma aula. 

Mas por quanto mais tempo iria aguentar? Quantas mais horas ia deixar 

de dormir para prevenir o que quase nunca acontecia? 

     Como disse o escritor Benjamin Disraeli: “O que prevemos raramente 

ocorre; o que menos esperamos geralmente acontece”.  

Nós professores iniciantes temos tendência a seguir o planeamento à 

risca, sendo muito pouco flexíveis na adaptação do plano, então o nosso 

refúgio é tentar prevenir o mais possível. 

 Ao longo das aulas a minha ‘teoria’ foi desaparecendo e a minha 

capacidade de adaptação foi melhorando. Já não era necessário realizar várias 

organizações para o mesmo exercício, já não era necessário antever a 

meteorologia. Aos poucos a capacidade de adaptação e flexibilização do plano 

foi sendo aperfeiçoada, e a sensação de confiança para a organização das 

aulas tornou-se uma constante. 
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4.1.6 Ser treinadora! Um benefício ou um obstáculo 

 

 Constantemente pensava e refletia sobre o facto de ser treinadora. Que 

vantagens me iria trazer para este meu novo papel, o de ser professora.  

Inicialmente a minha experiência no treino facilitou muito a minha tarefa 

ao nível do controlo da turma, da gestão e da organização da aula. 

Facilmente consegui controlar a minha turma, impor o respeito 

necessário para que eles tivessem um bom comportamento. A gestão e a 

organização dos exercícios também foram tarefas acessíveis e que com o 

decorrer das aulas passaram a surgir de forma espontânea. 

Quando comecei a assumir que ser treinadora só me conduzia a 

benefícios para este meu começo como professora, eis que surgiu o problema, 

o planeamento das aulas. 

Estando ligada ao treino há algum tempo, inicialmente não me foi fácil 

perceber que os meus alunos não eram atletas. Esperava demasiado deles, 

ficava dececionada com os seus desempenhos, achava que eles não estavam 

atentos às instruções, pois muitas vezes não entendiam o exercício.  

Aos poucos fui-me apercebendo que o problema era meu, que eu estava 

a pedir em demasia, e que deveria explicar tudo ao mínimo pormenor, pois 

muitos deles não sabiam as bases mínimas de algumas modalidades.  

Senti assim, a necessidade de ver o desporto e de ver a EF com outros 

olhos. O que para mim me parecia simples e básico, para os meus alunos 

poderia ser complicado, tanto para compreender como para realizar. Desta 

forma comecei a repensar os planos de aula, criando assim exercícios mais 

acessíveis e durante as aulas comecei a ser mais precisa e esclarecedora nas 

minhas instruções. 

 “No dia em que realizei a avaliação diagnóstica, julguei que os meus 

alunos não gostavam de andebol, e que possuíam poucas competências para 

esta modalidade. Ao refletir sobre a aula de avaliação diagnóstica e esta aula, 

concluo que eu é que esperei de mais dos meus alunos. Estou ligada ao treino, 
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ao rigor, à perfeição, e este cenário é bem diferente do panorama de uma 

escola. 

 Sabendo agora distinguir o treino da aula de educação física, acabo por 

perceber que estes alunos até têm capacidades, que se esforçam, que se 

dedicam nas aulas e que gostam de andebol.” 

(Diário de Bordo 8 a 12 de Outubro de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

61 
 

4.1.7 Entre a planificação e a realização 

 

Depois do planeamento eis que surge a realização. Nesta fase é posto 

em prática tudo aquilo que foi pensado, ponderado e refletido.  

Mas será apenas isso? Limitamo-nos a seguir o planeamento à risca? 

Ou por vezes torna-se fundamental e necessário alterar numa fração de 

segundos aquilo que muitas das vezes demorou horas a ser planeado?! 

Considero que a planificação é extremamente importante, pois será o 

guia do professor em todas as aulas. Contudo, é necessário ter em conta a sua 

flexibilidade, pois é crucial que um professor saiba adaptar, alterar, modificar.  

Podemos pensar em mil e uma estratégias, podemos antever 

problemas, mas é impossível para um professor prever todas as situações, 

devido às imprevisibilidades constantes que ocorrem nas aulas de EF. Desde a 

alteração do espaço, à reorganização do material, até à modificação dos 

exercícios, há sempre algo que surge e nos obriga a repensar e tomar as 

decisões. 

“ Esta aula estava planeada para ser realizada no ginásio central, mas 

dado o tempo assim o ter permitido, realizei a aula no exterior, tendo assim 

mais espaço para a realização da mesma. Posto isto, efetuei algumas 

adaptações ao planeado, de forma a rentabilizar a aula ao máximo.  

No primeiro exercício tive de adaptar a sua organização, não por motivos 

de espaço, mas sim pelo número insuficiente de bolas para o realizar. Desta 

forma optei por realizar o mesmo exercício, mas com a turma dividida em três 

colunas.” 

(Diário de Bordo 6 a 9 de Dezembro de 2012) 

“A aula estava planeada para se realizar no exterior, mas devido ao 

tempo chuvoso lecionei a aula em 1/3 do pavilhão desportivo. 

Devido ao menor espaço vi-me obrigada a adaptar alguns dos 

exercícios, nomeadamente o de aquecimento. Em vez do jogo que seria 

suposto realizar, coloquei os alunos a correrem à volta do campo, durante 

cinco minutos.“ 
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(Diário de Bordo 8 a 11 de Janeiro de 2013) 

Muitas vezes não é suficiente adaptar alguns momentos da aula ou 

alguns exercícios, é necessário modificar tudo, alterar o espaço de aula, mudar 

a modalidade, mudar os conteúdos.  

 “Mentiria se dissesse que a aula correu como planeada, pois esta não 

foi planeada.  

Esta aula estava planeada para a modalidade de andebol, onde seria 

realizada a avaliação sumativa. Mas dado o tempo me ter atraiçoado e não ser 

possível realizar a aula no exterior, a única solução foi mesmo a aula realizar-

se no ginásio central. Como referi anteriormente este espaço não têm qualquer 

baliza, não tem também delimitações do campo de andebol, e as bolas 

existentes para este espaço são do tamanho oficial de jogo, o que não permite 

aos alunos sequer conseguir agarrá-las. 

Posto isto, juntamente com a professora cooperante sentimos a 

necessidade de adiar a avaliação sumativa, de forma a não prejudicar os 

alunos.  

Dado eu estar à vontade com a modalidade de futebol, optamos por dar 

continuidade à UD desta modalidade, mesmo sem haver um plano definido. 

A planificação é muito importante, mas a improvisação, dentro de certas 

regras, também nos faz crescer como docentes.” 

 (Diário de Bordo 6 a 9 de Novembro de 2012) 

Segundo Aluísio Cavalcante (2013), uma aula bem dada traz em si o 

maravilhoso milagre de acordar sonhos, que permaneceriam para sempre 

adormecidos nos corações de muitos alunos, se não fosse a inspiração 

inesquecível de um professor! 

 Um professor tem de estar inspirado, tem de ter a capacidade de olhar 

para a aula, refletir sobre o que está a acontecer e se necessário reajustar, 

tendo a capacidade de resolver todos os imprevistos. Só assim o professor 

poderá ser eficaz no seu ensino. 
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4.1.8 Gestão e organização das aulas 

 

 Ser professor não é uma tarefa fácil, pois envolve para além dos 

conhecimentos necessários que o carateriza, também um conjunto de 

capacidades e competências que lhe são exigidas. 

A organização e gestão da aula envolve tarefas como gerir o material, o 

espaço, os alunos e o tempo, sendo uma condição fundamental para o bom 

funcionamento da mesma.  Posto isto, tornou-se crucial para todas as aulas a 

criação de rotinas, de forma a facilitar todo o processo. 

 Inicialmente tinha tendência para me preocupar mais com a organização 

dos diversos exercícios da aula, do que propriamente com os meus alunos. 

Após instruir e explicar um exercício, deveria observar os alunos, de forma a 

poder corrigir o desempenho deles, contudo isso não acontecia. Simplesmente, 

depois de os meus alunos começarem a exercitar um exercício, eu 

concentrava-me no exercício seguinte e nas adaptações que muitas vezes era 

necessário realizar. 

 Aos poucos e com a prática esse problema deixou de existir. Passei a 

concentrar-me mais na observação dos meus alunos, conseguindo organizar e 

fazer as adaptações que fossem necessárias rapidamente. 

 A grande heterogeneidade dos níveis iniciais dos alunos, relativamente 

ao conteúdo das diferentes modalidades abordadas na disciplina de EF, 

causou-me também uma enorme dificuldade na preparação e realização do 

processo ensino/aprendizagem. 

 Tinha como principal objetivo a aprendizagem, contudo adequar as 

tarefas, ao nível dos meus alunos nem sempre foi fácil. 

       “O facto de a turma ser bastante heterogénea, impede sempre os alunos 

com muitas capacidades de evoluírem de uma forma mais acentuada, assim 

como os alunos com mais dificuldades atingirem um nível um pouco mais 

avançado. Por mais que tentemos evitar lecionar uma aula para o “aluno 

médio” é difícil não o fazer, dado só sermos um professor para uma turma 

inteira.  
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       Senti que alguns alunos a meio da aula começam a ficar desmotivados, 

pois os exercícios são sempre os mesmos, e eles necessitam de uma 

dificuldade acrescida para os incentivar. Entendo estes alunos de uma forma 

muito particular, pois quando andava na escola acontecia-me exatamente o 

mesmo.”  

(Diário de Bordo 1 a 5 de Outubro de 2012) 

 Tendo consciência que cada aluno tem um ritmo diferente de 

aprendizagem, tentei sempre fornecer oportunidades e práticas ajustadas a 

essas mesmas diferenças de desempenho iniciais, tentando que todos eles 

pudessem atingir o máximo das suas capacidades.  

 De todas as modalidades lecionadas ao longo do ano a ginástica foi 

aquela que me suscitou mais dúvidas em termos de organização, pela 

necessidade de evitar os elevados tempos de espera. A estratégia que adotei 

foi o trabalho por estações, cada uma com um conteúdo diferente. 

 Quanto à organização das outras modalidades, esta era mais simples, 

contudo tentei sempre ter já os grupos de trabalho formados, de forma a não 

perder tempo útil de aula. 

Em relação, à gestão do tempo de aula e ao controlo dos meus alunos 

da turma, nunca tive qualquer problema nem dificuldade.  

Estando eu ligada ao treino, foi-me fácil controlar o tempo da aula e o 

tempo de cada exercício.  
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4.1.9 Do atraso à pontualidade 

 

 No sentido das aulas decorrerem num ambiente propício ao 

desenvolvimento e formação dos alunos, tornou-se indispensável numa fase 

inicial a criação de regras. 

 Deste modo, uma regra que desde cedo procurei incutir nos meus 

alunos, foi a da pontualidade, e a importância de os alunos chegarem a horas 

às aulas, de forma a respeitarem o trabalho do professor e dos seus colegas. 

“A minha aula não começou da melhor maneira, pois as raparigas 

chegaram bastante atrasadas, prejudicando o início da aula.”  

 (Diário de Bordo 16 a 19 de Outubro de 2012) 

 Inicialmente as meninas da minha turma tinham tendência a chegar 

atrasadas às minhas aulas, desta forma procurei estratégias para tentar 

resolver este problema. 

 A primeira estratégia encontrada por mim foi a de conversar com elas, 

na tentativa de que percebessem que o atraso não as prejudicava apenas a 

elas, mas também lesava os seus colegas. 

 “Na parte inicial da aula vi-me obrigada a conversar com as meninas, 

pois mais uma vez chegaram atrasadas à minha aula. Fiz-lhes perceber que 

estava a trabalhar para que todas elas atingissem o seu melhor, efetuando 

exercícios diferentes do outro grupo, de forma a ir ao encontro das dificuldades 

delas. Fiz questão de que elas percebessem que o meu trabalho era em vão se 

elas não colaborassem. 

Nas próximas aulas tenho esperança que o problema tenha ficado 

resolvido, mas caso os atrasos continuem irei tomar outras medidas.” 

(Diário de Bordo 22 a 26 de Outubro de 2012) 

Numa fase inicial a conversa tida com elas resultou na plenitude, 

contudo rapidamente elas se esqueceram dessa mesma conversa. Uma vez 

mais tornou-se essencial encontrar uma nova estratégia. 

A segunda estratégia adotada por mim foi de as colocar a correr 

consoante o tempo do atraso delas. 
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“Uma vez mais esta aula começou da pior maneira, pois as meninas 

voltaram a chegar atrasadas à minha aula. Dado já ter refletido sobre estes 

sucessivos atrasos e ter escolhido uma estratégia, foi essa mesma que adotei 

na aula. Coloquei as meninas a correrem 5 minutos, pois foi o tempo de atraso 

delas, o que implicou que elas não fizessem o primeiro exercício planeado, que 

tinha como objetivo a ativação geral, mas também um exercício mais lúdico, 

para eles se divertirem um pouco.” 

(Diário de Bordo 22 a 26 de Outubro de 2012) 

Com a utilização desta estratégia consegui que as meninas naquele dia 

se tivessem aplicado e participado na aula como nunca o tinham feito 

anteriormente.  

“No fim da aula falei com a turma e dei os parabéns pela forma como se 

aplicaram e dedicaram na aula, principalmente às raparigas, brincado até com 

elas dizendo: Vão passar a correr todas as aulas, porque hoje foi uma das 

vossas melhores aulas.” 

(Diário de Bordo 22 a 26 de Outubro de 2012) 

Para além disso, as alunas começaram a chegar a horas às aulas, tendo 

a assiduidade das mesmas melhorado claramente. 

A partir desse dia sempre que algum aluno/a me chegava atrasado à 

aula o castigo era sempre o mesmo, correr consoante o tempo do seu atraso. 

Sem dúvida que esta segunda estratégia adotada por mim resultou, pois 

desde esse dia os atrasos foram diminuindo significativamente. 
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4.1.10 Modelo de Educação Desportiva 

 

 O Modelo de Educação Desportiva (MED) foi implementado por 

Siedentop (em 1987) e surge da necessidade de colocar a educação lúdica 

(play education) num lugar de destaque nas orientações curriculares da EF 

(Mesquita & Graça, 2009) 

 O MED tem como propósito formar o aluno desportivamente competente 

(que domine as habilidades de forma a poder competir de um modo 

satisfatório), desportivamente culta (que conheça e dê valor às tradições e 

rituais associados ao desporto e que é capaz de distinguir uma boa de uma má 

prática desportiva) e desportivamente entusiasta (que é atraído pelo desporto e 

que defende a autenticidade da prática desportiva). 

No sentido de mais realista e autêntica a época desportiva Siedentop 

(1994) inclui neste modelo de ensino seis caraterísticas: época desportiva, 

filiação em equipas, evento culminante, quadro competitivo, festividade e 

registos de resultados. 

 Este modelo foi aplicado na UD de Atletismo, pois para além de ser uma 

modalidade que estou muito à vontade é também uma das que os alunos 

menos apreciam.  

“Estou bastante à vontade com esta modalidade, o que se torna crucial 

para a utilização do MED. É muito difícil utilizar este modelo, se não soubermos 

o mínimo sobre a modalidade, pois é necessário gerir muita coisa ao mesmo 

tempo. E sendo que o atletismo contém modalidades específicas e com 

pormenores fundamentais, para que haja sucesso na execução das 

habilidades, torna-se fundamental saber bastante sobre as modalidades de 

forma a emitir os feedbacks corretos e nos momentos exatos.” 

(Diário de Bordo 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2013) 

Tive como grande objetivo criar o gosto nos meus alunos pela 

modalidade e de estabelecer um ambiente propiciador de uma experiência 

desportiva autêntica. 
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 A aplicação do MED é muito trabalhosa, sendo que o tempo de 

preparação, planificação e implementação das aulas é muito maior e conta com 

mais funções /papéis, registos e afiliação. 

A preparação deste modelo foi bastante exaustiva, pelo elevado número 

de documentos que foram necessários criar, nomeadamente, o “Manual de 

equipa”, o “ Manual de Capitão/Treinador”, o“ Contrato de Capitão”, o “Quadro 

Competitivo”, os “ Quadros de pontuações diárias”, entre outros. 

De ínicio estava com algum receio na aplicação dese modelo, contudo 

eles desapareceram rapidamente. 

“Estava com alguns receios em relação a este novo modelo, pois este 

tem alguns aspetos positivos, mas também negativos. Por mais que eu me 

esforce e trabalhe imenso para que este modelo dê resultado, se os meus 

alunos não aderirem, nem cooperarem, este jamais poderá ter êxito.  

Mas contrariando todos os meus receios, os alunos compareceram na aula 

vestidos a rigor com as cores das suas esquipas, motivados e unidos para 

poderem vencer a competição.” 

 (Diário de Bordo 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2013) 

 A divisão da turma em equipas heterogéneas, permitiu para além de 

desenvolver o espírito de grupo, a cooperação e a equidade, possibilitou ainda  

equilibrar a competição.  

Segundo Graça e Mesquita (2009), pretende-se com este modelo a 

criação de condições de prática que fomentem a inclusão.  

 “Este modelo poderá vir a ser muito importante na minha turma, pois 

tenho um aluno que nem sempre tem os comportamentos adequados, e os 

próprios colegas de turma andam insatisfeitos com ele. O facto de ele 

pertencer a uma equipa, penso que será crucial, na medida em que os colegas 

de equipa poderão conseguir com que ele tenha melhores atitudes, para que a 

sua equipa possa ter capacidade de vencer a competição. “ 

(Diário de Bordo 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2013) 
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É necessário reduzir as barreiras no envolvimento do desporto, e nada 

melhor que a adoção deste modelo para o conseguir, como foi o caso deste 

aluno. 

Na aplicação deste modelo, encontrei três grandes dificuldades 

/problemas. Primeiramente, o tempo útil de aula foi aquele que me originou 

uma maior reflexão. 

“ Ao observar a aula do meu colega confirmei aquilo que já suspeitava 

que fosse acontecer: diminuição do tempo útil da aula. Este modelo é sem 

dúvida um dos que mais motiva os alunos, e aquele em que eles exigem mais 

de si e se aplicam mais, contudo o facto de haver competição, resultados e um 

maior número de materiais utilizados, ou seja, o facto de exigir mais tempo na 

organização e na gestão da aula, faz diminuir o tempo útil da aula.” 

(Diário de Bordo 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2013) 

“O professor passou mais tempo do que é habitual, a instruir e a 

organizar a aula. Este aumento significativo da percentagem deve-se muito ao 

facto de o meu colega estar a utilizar o modelo de educação desportiva, o que 

faz com que perca um maior tempo na organização e na explicação dos 

exercícios.” 

 (Diário de Bordo 5 a 9 de Fevereiro de 2013) 

A utilização de muito material, o grito realizado por todas as equipas no 

início e no final da aula, as pontuações atribuidas às equipas, a entrega de 

prémios, entre outros, são fatores que diminuem o tempo útil da aula. 

Apesar desse tempo ter sido menor, penso que foi muito mais 

rentabilizado do que os 75 minutos de aula útil que normalmente temos quando 

utilizamos os modelos tradicionais. Os alunos no MED estão muito mais 

motivados, e apesar de estarem menos tempo em atividade motora, esse 

pouco tempo é rentabilizado ao máximo, sendo que os alunos dão o seu 

melhor em prol dos resultados da sua equipa.   

Uma segunda dificuldade sentida por mim, deveu-se à competição. 

“Além disso o tempo que se perde em competição e em jogos lúdicos, 

não beneficia a aprendizagem, contudo beneficia em muito a motivação. Desta 
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forma, dada esta aula ter sido mais “lúdica” e com bastante competição, a 

próxima aula de barreiras terá de ter menos competição, focando-me 

essencialmente na técnica de passagem das barreiras. No MED sinto a 

necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre a competição e o 

trabalho específico, ou seja entre a motivação e a aprendizagem.” 

 (Diário de Bordo 14 a 15 de Fevereiro de 2013) 

“A utilização do MED faz com que eu tenha de encontrar um ponto de 

equilíbrio, entre a competição e a não competição. Ou seja, o facto de os 

alunos competirem, faz com que a motivação dos mesmos aumente, contudo 

quando eles não competem, têm tendência a tentar perceber e executar os 

exercícios de uma melhor forma. Este ponto de equilíbrio nem sempre é fácil.” 

 (Diário de Bordo 19 a 22 de Fevereiro de 2013) 

Sem dúvida que a competição motiva os nosso alunos, contudo é 

bastante visível que quando existe competição, a abordagem dos conteúdos é 

menosprezada por eles. Houve aulas em que senti a necessidade de ignorar a 

competição em prol do bom desenvolvimento tido por eles naquele momento. 

Por último, mas não menos importante, uma outra dificuldade 

encontrada foi de encontro à motivação dos alunos e à minha própria 

motivação.   

Os alunos são muito inconstantes, hoje estão animados e motivados, 

mas amanhã podem simplesmente não querer saber. 

“A aula não começou da melhor forma, muitos alunos transmitiram-me a 

sua falta de vontade para participar no evento culminante. Apenas oito dos 

meus alunos confirmaram a sua participação. Neste momento fiquei 

completamente desolada, apesar disto, ainda tinha uma aula para lecionar, 

mesmo com todo aquele desânimo sentido por mim.” 

(Diário de Bordo 5 a 8  de Março de 2013) 

“Liguei o computador, fui ao grupo da turma do facebook e deparo-me 

com uma mensagem de um aluno: 

 - “Professora, tou preparado para a próxima quarta feira…” 

 Tendo eu respondido:  
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- Acho muito bem. Vamos mostrar o que a nossa turma vale… 

Diz-me ele: 

- “Claro. E obrigado por tudo aquilo que nos deu” 

Concluo que afinal os meus alunos reparam naquilo que faço por eles, 

que me preocupo com eles, que faço tudo por eles. 

A profissão de professor não é fácil. Há dias bons e dias maus, 

momentos que nos deitam abaixo e outros que nos fazem rejuvenescer.” 

 (Diário de Bordo 5 a 8 de Março de 2013) 

 A aplicação do MED só poderá ter resultado em turmas em que os 

alunos aderem e cooperam com o professor. Por mais que o professor se 

esforce e trabalhe, se os alunos não quiserem, jamais este modelo poderá ter 

êxito. 

“Nesta aula concluí que por mais que um professor faça, por mais que 

trabalhe, por mais que se dedique, nem sempre esse trabalho é 

recompensado.  

Esta turma tem alguns alunos com comportamentos inadmissíveis, e que 

estragam por completo uma aula, que foi tão bem trabalhada e que tinha tudo 

para ser um sucesso. Não sei até que ponto o espírito de equipa e a vontade 

de vencer serão suficientes para que estes alunos comecem a adotar um 

comportamento correto. Eles só se preocupam com eles, e não querem saber 

se prejudicam ou não a sua equipa.  

Este modelo nem sempre é possível de ser aplicado, devido ao 

comportamento dos alunos.” 

(Diário de Bordo 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2013) 

Mas como nem tudo são problemas, na aplicação deste modelo 

considero ter havido aspetos muito positivos, tais como: os alunos ficaram 

muito mais cultos, a aprendizagem sobre os conteúdos e o regulamento das 

várias disciplinas lecionadas do atletismo foi bastante significativa; o espírito de 

equipa ganho ao longo das aulas; a inclusão dos alunos mais fracos e com 

atitudes menos corretas; a autonomia que os alunos foram ganhando com o 
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decorrer das aulas, o fair-play incutido nos alunos e a maior interação entre o 

professor e o aluno. 

Fazendo o balanço final da aplicação deste modelo, penso que este se 

pode tornar uma mais valia para um professor e para uma turma. Contudo, se 

for aplicado nas turmas erradas e se forem cometidos pequenos erros este 

poderá tornar-se um desastre total. 

 Para mim a aplicação do MED foi muito gratificante, apesar de todo o 

trabalho que este modelo acarreta, senti que os alunos gostaram bastante da 

experiência e apreciaram todo o trabalho realizado ao longo do período. 

“De momento a utilização deste modelo tem sido uma experiência muito 

enriquecedora para mim, apesar de todo o trabalho extra que tenho de realizar 

para que as aulas tenham sucesso. Os meus alunos têm sido impecáveis, e 

têm feito com que as aulas sejam produtivas e ao mesmo tempo animadoras, 

tanto para eles como para mim.“ 

(Diário de Bordo 4 a 9 de Fevereiro de 2013) 

“Os alunos gostaram dos materiais levados para a aula e deram-lhes o 

devido valor, tendo ouvido alguns comentários como: “ a professora gosta 

mesmo de nós, para ter estado com todo este trabalho”.  

(Diário de Bordo 14 a 15 de Fevereiro de 2013) 
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4.1.11 Deixar de fazer para mim  

 

 Os meus primeiros passos nesta longa caminhada começaram por ser 

efetuados com um único objetivo, terminar o meu curso com uma muito boa 

nota. 

 Os meus alunos tinham um papel secundário nesta minha caminhada, 

que começou a ser efetuada sendo eu o centro das atenções. 

 Aos poucos fui-me apercebendo que os meus alunos não eram meras 

cobaias do meu desenvolvimento profissional, eram pessoas, seres humanos 

que mereciam toda a minha atenção, todo o meu esforço e todo o meu 

profissionalismo. 

 A partir daí os meus objetivos pessoais passaram a ter um papel 

secundário, tendo os meus alunos conquistado o papel principal. Nesse 

momento comecei a deixar de trabalhar para mim, e passei a trabalhar para 

eles, por eles e com eles. 

 Depois de uma aula menos conseguida, em que a maioria dos alunos 

me transmitiu a falta de vontade de participar no evento culminante que estava 

a ser organizado pelo núcleo de estágio e pela professora cooperante há várias 

semanas, senti a necessidade de partilhar com eles o meu desalento.  

“Após a aula, e porque não deixamos de ser professores quando saímos 

da escola, estive a refletir sobre os meus alunos e sobre o evento culminante. 

A minha frustração era imensa e depois de falar com vária pessoas sobre o 

que estava a sentir, optei por passar todos esses sentimentos para um papel, 

uma forma de desabafo.  

Depois de muito ponderar se deveria ou não o fazer, optei por passar 

esse mesmo desabafo para o grupo do facebook da minha turma, para que os 

alunos percebessem aquilo que realmente estava a sentir.” 

(Diário de Bordo 5 a 8 de Março de 2013) 
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Há dias assim 

“Iniciei o meu estágio com o objetivo de terminar o curso e realizar o 

estágio com uma muito boa nota. 

Passo a passo vocês foram cativando a minha atenção. O meu objetivo 

foi-se tornando insignificante. Cada vez menos me preocupava comigo e com o 

meu objetivo, focando toda a minha atenção em vocês.  

Hoje assumo não trabalhar para mim, mas para vocês e por vocês. 

Passei momentos fantásticos convosco, que me fizeram perceber que 

tudo aquilo que fizesse por vocês nunca seria demais. Ri convosco, aprendi 

convosco.  

Além de vos dar as aulas, sou jogadora, sou treinadora e sou juíza. O 

meu tempo disponível é mínimo. Dormir menos horas, não sair com os amigos 

tantas vezes, não estar o tempo de que gostaria com a família, foram 

sacrifícios que optei por fazer, de forma a vos proporcionar novas vivências, 

novas oportunidades, novas emoções e novos sentimentos.  

Passei horas a organizar eventos, a fazer prémios, a pintar caixas, a 

criar lembranças, a realizar planos de aula motivantes e atrativos… Pensam 

que foi sacrifício? Não, antes pelo contrário, foram momentos que me deram 

prazer, pois sabia que vocês o mereciam, e que valorizavam todo o meu 

trabalho.  

Hoje sinto-me exausta, sem forças, nem capacidades para vos tentar 

entender! Num dia puxam por mim, e noutro retiram-me toda a vontade, todo o 

prazer, todo o ânimo e toda a alegria de fazer algo por vocês. 

Amanhã é outro dia!” 

 
Pouco depois de ter publicado este texto no grupo, uma das alunas 

respondeu dizendo: -“ desculpe não poder ir professora, sei que tudo aquilo 

deu muito trabalho e percebo o seu desânimo e por isso mais uma vez peço 

imensa desculpa por não ir e não poder compensar o seu trabalho.”  

Os alunos perceberam que eu estava realmente a trabalhar para eles, 

não por obrigação, mas com todo o prazer, toda a alegria e todo o alento que 
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um professor pode ter. A partir daquele momento os alunos mudaram a sua 

atitude. 

“Para espanto o meu, os alunos começaram-me a fazer perguntas sobre 

o evento e alguns dos alunos que tinham dito que não iam participar, vieram ter 

comigo para dizer que afinal queriam competir (…) Agora, já quase todos os 

meus alunos querem participar no evento, concluindo eu que o desabafo tido 

no facebook surtiu efeitos.” 

(Diário de Bordo 5 a 8 de Março de 2013) 
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4.1.12 Absorver observando 

 

“Ao observar as pequenas coisas aprendemos como funciona um todo. 

 Ao observar as ações dos outros descobrimos o que está errado. 

 Ao observar os erros dos outros diminuímos nossa chance de errar.” 

(Phablo) 

Uma das tarefas do EP, que considero ter sido muito enriquecedora, 

ajudando-me imenso na minha aprendizagem e no meu crescimento como 

professora, foram os momentos formais de observação, tanto dos colegas 

estagiários, como da professora cooperante. 

Observar não é apenas olhar para o que está à nossa volta. Mais do que 

isso, é encontrar diversos significados para aquilo que estamos a visualizar.  

Considerando a observação um instrumento fundamental na formação 

do professor e sendo que esta capacidade se torna crucial no aperfeiçoamento 

da prática pedagógica do professor, nesta fase inicial da minha carreira senti a 

necessidade de olhar com olhos de ver, ou seja, observar e absorver tudo 

aquilo que me rodeou durante este EP. 

Mas afinal é importante observar o quê? Observar quem? 

 Observar os alunos, observar os colegas do EP, observar os outros 

professores, sermos observados. 

 Numa fase inicial da minha formação tornou-se importante observar os 

meus colegas, de forma a detetar o que correu bem ou mal, observar diversas 

estratégias de ensino, observar situações da aula imprevistas, observar a 

instrução e os feedbacks, entre outras.  

 No processo de formação do EE torna-se inevitável que se cometam 

erros, que existam exercícios menos bem conseguidos, que algumas 

instruções não sejam tão explícitas e precisas.   

“Ao observar a aula do meu colega, consegui aperceber-me de alguns 

erros cometidos por ele. Erros completamente normais de um professor que se 

encontra no início da carreira. Tentei absorver o máximo de ensinamento da 
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aula observada, evitando assim cometer os mesmos erros ao lecionar a 

minha.” 

(Diário de Bordo 24 a 28 de Setembro de 2012) 

 Estas observações implicam ainda analisar outras turmas e diferentes 

alunos, o que nos leva ao encontro de novas situações e de observar 

momentos que nos fazem refletir de como agiríamos se fosse a nossa aula e 

os nossos alunos. 

 “Recordo-me de uma situação na aula da semana passada do meu 

colega Bruno, em que uma aluna se magoou.  

Naquele momento o que faz o professor?! Auxilia a aluna e deixa a turma 

sozinha?! Pede a um aluno para chamar um funcionário?! Naquele caso, o fato 

de eu e a professora cooperante estarmos presentes na aula, permitiu ao 

professor Bruno continuar a lecionar a aula, enquanto nós prestávamos a ajuda 

necessária à aluna. E quando estamos sozinhos?! São situações como estas, 

que ocorrem de forma inesperada, que nós, professores novatos não estamos 

preparados para lidar com elas, e através destas observações vamos 

ganhando um pouco mais de experiência.” 

(Diário de Bordo 1 a 5 de Outubro de 2012) 

Normalmente diz-se que devemos aprender com os erros dos outros, 

para não cometermos os mesmos. De facto, estas observações permitiram-me 

isso mesmo, mas não só. Ao observar os meus colegas também pude absorver 

a criatividade, a motivação, a originalidade, que um EE normalmente tem. 

 Para além das observações dos meus dois colegas, as seis observações 

realizadas nas aulas da professora cooperante também foram muito 

importantes e enriquecedoras.  

“Sem dúvida alguma, que observar professores experientes se torna 

crucial nesta fase inicial do professor novato, apesar que durante toda a nossa 

profissão será importante de vez em quando observar outros professores, na 

medida em que ao longo dos anos vamos tendo a tendência de mecanizar a 

nossa forma de trabalhar e isso nem sempre é benéfico.” 

(Diário de Bordo 16 a 19 de Outubro de 2012) 
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 As observações realizadas permitiram-me verificar estratégias e 

métodos distintos de abordar a aula de EF. Tentei ao máximo absorver e retirar 

o melhor de cada um, indo sempre de encontro àquilo em que acredito e à 

minha forma de trabalhar. Consegui assim, construir um EU muito mais 

experiente, com mais estratégias de ensino, com mais flexibilidade e muito 

mais competente e seguro. 
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4.1.13 Avaliar! Uma posição ingrata 

 

 Depois da planificação e da realização do ensino é necessário avaliá-lo, 

sendo esta a última fase do processo de ensino e aprendizagem. 

 Este momento da prática implícita no trabalho dos professores exige 

muita responsabilidade, pois é através da observação dos alunos que eles 

serão avaliados. 

 Realizar a avaliação foi um dos meus maiores desafios deste EP, não só 

pela responsabilidade que é quantificar o aluno e pela complexidade que isso 

comporta, mas também por estar a avaliar os alunos que fizeram parte do meu 

desenvolvimento como professora.  

 Quem era eu para estar a avaliá-los? Quem era eu para lhes atribuir 

uma classificação? Eles que me permitiram hoje estar aqui, eles que me 

ajudaram e fizeram parte da concretização do meu sonho. Não seria mais 

correto serem eles a avaliar o meu desempenho!? 

 Apesar de todas estas incertezas, a avaliação teve de ser realizada, e a 

margem de erro teria de ser nula.  

 Durante o ano letivo foram realizados três tipos de avaliações: AD, 

avaliação formativa (AF) e a AS.  

A AD tem como objetivo principal recolher informações sobre os 

conhecimentos e aptidões que o aluno possui, permitindo determinar o nível 

em que o aluno se encontra e consequentemente prever possíveis metas a 

atingir. Também nos permite concluir se existem alunos em diferentes níveis, 

podendo assim adequar os objetivos em função das diferentes capacidades 

dos alunos. 

  Esta primeira avaliação foi realizada em todas as UD à exceção das 

modalidades alternativas, da ginástica e do atletismo. Em relação às 

modalidades alternativas achei pertinente a não realização da AD, dado o 

reduzido número de aulas nestas modalidades, 2 a 3 blocos de 90 minutos.  

 Em relação à ginástica, sabendo que à partida os alunos têm poucas 

bases nesta modalidade e no atletismo, devido ao elevado número de 
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disciplinas a abordar, e sabendo que muitos dos alunos nunca tiveram contacto 

com algumas delas, achei desnecessário a realização da AD, optando por 

lecionar desde o mais básico de todos os conteúdos e ir avançando consoante 

a resposta dada, por parte dos meus alunos.  

 Inicialmente a realização das avaliações não foram tarefa fácil, à medida 

que ia conhecendo os alunos, e com a prática esta tarefa foi ficando cada vez 

mais fácil e acessível. 

“A realização da avaliação diagnóstica por si só já é complicada, 

associada à minha inexperiência, ao facto de não conhecer ainda o nome de 

todos os meus alunos, e o os alunos estarem mais irrequietos do que o normal 

complicou ainda mais a minha tarefa. 

     Mesmo com todas as dificuldades que tive a realizar a avaliação 

diagnóstica, consegui avaliar a turma no seu geral, concluindo que será crucial 

dividir a turma em dois níveis distintos, para que todos possam evoluir ao seu 

ritmo e da melhor forma.” 

(Diário de Bordo 24 a 28 de Setembro de 2012) 

“Neste dia fui lecionar a minha aula, na modalidade de basquetebol, que 

teve como objetivo a realização da avaliação diagnóstica.  

A aula decorreu conforme estava planeada, contudo devido à minha menor 

dificuldade em realizar a avaliação diagnóstica, talvez por já ter tido a 

experiência das avaliações do primeiro período, fez com que me sobrasse 

algum tempo no final da aula.” 

(Diário de Bordo 3 a 4 de Janeiro de 2013) 

No que diz respeito à AF, esta foi realizada ao longo das aulas, tendo 

tido como objetivo fundamental dar-me a conhecer a mim e ao aluno a sua 

evolução e ainda as suas dificuldades. Com esta avaliação foi-me possível 

adaptar e ajustar o método de ensino, de forma a melhorar os resultados.  

A AF é uma avaliação contínua, sendo realizada durante a UD de uma 

informal. Este processo tem sempre um caráter equitativo, tendo em 

consideração as diferenças individuais dos alunos em termos de desempenho. 
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Esta avaliação é realizada através da observação direta por parte do 

professor, registando e controlando a prática dos alunos sobre determinados 

aspetos que lhe pareçam mais relevantes e importantes.  

Segundo Dias (1999), este modelo de avaliação desenrola-se em três 

fases: 

- a recolha de informações relativas ao progresso e dificuldades de  

aprendizagem sentidas pelos alunos;  

- a interpretação dessas informações e se possível, o diagnóstico das 

razões que estão na origem das dificuldades observadas no aluno;  

- a adaptação das atividades de ensino de acordo com a interpretação 

das informações recolhidas. 

Por último, a AS acontece no final de cada UD, sendo atribuída uma 

nota e feita a diferenciação dos alunos com base na classificação 

alcançada. 

 É uma avaliação formal, consistindo na avaliação final dos alunos em 

relação aos conteúdos abordados. Permite ao professor analisar 

concretamente o conhecimento obtido pelos alunos e, por sua vez, concluir se 

os objetivos inicialmente traçados foram, ou não, atingidos.  

Para além da avaliação dos alunos, tem como propósito fazer o balanço 

da eficácia das estratégias utilizadas durante o processo de 

ensino/aprendizagem, o que de melhor ou pior se verificou, no sentido de o 

professor poder reajustar e melhorar o seu ensino.  

A AS foi das três aquela que me causou mais angústia e um maior 

número de dúvidas, pois foi necessário atribuir aos alunos uma classificação, e 

tinha um enorme receio de ser injusta nas minhas avaliações e de os 

prejudicar.  

 Em todas as avaliações senti a necessidade de filmar os meus alunos, 

não só nas primeiras avaliações, pela minha inexperiência, mas posteriormente 

para retirar eventuais dúvidas que pudessem surgir. Considero este meio 

tecnológico uma mais valia na nossa profissão, nomeadamente em 
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modalidades como a ginástica, em que se torna necessário avaliar muitos 

aspetos ao mesmo tempo e em frações de segundos. 

“De seguida fui lecionar a aula à minha turma na modalidade de 

ginástica, que tinha como objetivo a avaliação sumativa. 

Nesta aula tentei ao máximo evitar que os alunos percebessem que eu 

os estava a avaliar, para não correr o risco de eles ficarem nervosos e não 

realizarem os elementos como o sabem fazer de facto. Desta forma optei por 

filmar a aula, e dizer aos alunos para exercitarem as sequências durante toda a 

aula, sabendo eles que a qualquer momento poderiam estar a ser avaliados. 

Durante toda a aula efetuei a avaliação na minha folha de registo, 

contudo irei confirmar esta avaliação com o vídeo de forma a não prejudicar ou 

beneficiar os alunos devido à minha inexperiência em avaliações. 

Não sei se a estratégia utilizada por mim nesta avaliação foi a melhor, 

contudo foi a forma que encontrei de não inibir os meus alunos na realização 

das sequências e de me salvaguardar caso não conseguisse avaliar no 

momento todos os alunos.” 

(Diário de Bordo 20 a 24 de Novembro de 2013) 

 Apesar de a avaliação ser um tormento para a maioria dos professores e 

não apenas dos professores novatos, esta merece um cuidado especial, pois 

dela depende a classificação do aluno. 
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4.2 Participação na Escola e Relação com a Comunidade  

 

4.2.1 Atividades organizadas pelo núcleo de estágio 

  

A organização de atividades destinadas à participação de todos os 

alunos, e a organização do grupo de EF, sempre foi uma caraterística da 

escola. Assim, enquanto estudantes estagiários sentimo-nos na obrigação, de 

organizar atividades, dando assim o nosso contributo não só para os alunos, 

mas também para a comunidade educativa em geral. 

 Neste ponto estão contempladas as atividades não letivas, 

desenvolvidas ao longo do ano pelo núcleo de estágio. 

 Este foi um momento importante do meu estágio profissional, na medida 

em que adquiri bases para futuras organizações, tendo ainda desenvolvido as 

minhas capacidades de liderança, cooperação, trabalho de equipa e ainda 

aprender a realizar e gerir os recursos materiais, humanos e instalações. 

  

4.2.2 Corta-Mato 

   

“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua 

vida”
  

(Confúcio, s.d.) 

  

 “Este dia foi muito especial para mim. Sempre gostei de participar no 

corta-mato e sempre me deram condições fantásticas na minha escola, sendo 

que eu no ano seguinte queria sempre voltar a participar. 

 O meu objetivo ao organizar o corta-mato era esse mesmo, fazer com 

que os alunos desejassem voltar a correr no ano seguinte. 

 A felicidade estampada nas faces dos alunos justificou todas as horas 

não dormidas, o treino que faltei, as saídas com os amigos que prescindi. 
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 Penso que todo o trabalho tido por mim, pelos meus colegas de estágio 

e pela professora cooperante, foi benéfico para os alunos, e espero que eles 

neste dia tenham visto a escola numa perspetiva diferente da que normalmente 

a veem.” 

(Diário de Bordo 11 a 14 de Dezembro de 2012) 

 

Após várias semanas a organizar o corta-mato, e a construir os materiais 

necessários para o evento, o dia tinha chegado, o dia do corta-mato da nossa 

escola. 

Este foi sem dúvida o momento alto daquela semana, apesar de nesse 

dia também se ter realizado o torneio de 3x3 e basquetebol Compal Air.  

O núcleo de estágio esteve mais ligado ao corta-mato, pois coube-nos a 

nós, a sua organização.  

A minha experiência nesta área e a vontade e empenho dos meus dois 

colegas, juntamente com a professora cooperante, tornaram-se cruciais para o 

bom desenrolar desta atividade. 

Pretendíamos proporcionar aos alunos um dia especial, um dia diferente 

daqueles que eles vivenciam durante todo o ano. Para isso trabalhamos 

afincadamente durante semanas, para que este dia fosse único. 

Em grande parte o corta-mato desenrolou-se conforme o previsto. O 

horário estipulado para cada prova foi cumprido, não tendo havido problemas 

na entrega dos dorsais, nem na entrega dos prémios. 

Existiram alguns contratempos, mas dos quais para quase todos eles, 

nós já nos tínhamos precavido. Como foi o caso de existirem alguns alunos que 

não se tinham inscrito, mas que pretenderam competir. Da minha experiência 

como juíza de atletismo, prevendo que isto acontecesse realizamos dorsais a 

mais, de forma a conseguirmos inscrever aqueles alunos que não estavam nas 

listagens iniciais.  

Uma outra situação menos positiva, mas impossível de controlo devido 

ao grande número de alunos inscritos, cerca de 250, deveu-se ao facto de dois 

dos alunos com necessidades especiais não terem comparecido à hora 
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prevista para a sua prova, o que implicou a não realização da mesma. Mais 

tarde e depois de a prova já ter decorrido, estes alunos compareceram no local 

da competição com o intuito de correrem. Para que estes não perdessem a 

oportunidade de correr, colocamo-los aos dois a competir com o escalão de 

iniciados, contudo estes só tinham de realizar duas voltas ao percurso em vez 

das cinco estipuladas para o escalão de iniciados. Esta foi a solução 

encontrada no momento para que estes dois alunos pudessem participar, tendo 

ainda lhes sido entregues medalhas dos seus respetivos escalões. 

Existiu ainda um outro momento que nos poderia ter causado alguns 

constrangimentos. Devido ao número reduzido de alunos com NEE, optamos 

por realizar a prova destes alunos juntamente com a de infantis. Um dos alunos 

com NEE venceu tanto aos alunos de NEE, como aos alunos do escalão de 

infantil, algo extraordinário e impensável. 

Primeiramente entregamos os prémios aos alunos do escalão de infantil 

e de seguida iríamos dar procedimento à entrega dos prémios dos alunos com 

NEE. Porém, o aluno vencedor por momentos sentiu-se excluído, pois achava 

que não iria receber qualquer prémio. Contudo, após uma breve conversa com 

ele, fizemos-lhe perceber que também iria ter direito a subir ao pódio, e a 

receber os prémios tão merecidos, simplesmente noutro escalão. Nesse 

momento o aluno ganhou um brilho nos olhos e revelou um enorme sorriso, 

pois o esforço dele iria ser notado no momento que subisse ao pódio. 

Um outro problema e este com alguma gravidade, e do qual não nos 

precavemos, pois nunca pensaríamos que tal ocorresse, foi o facto de na prova 

dos juvenis e juniores masculinos os alunos ao longo das provas dos outros 

escalões se terem apoderado dos elásticos que serviam para controlar o 

número de voltas, de forma a vigarizarem a sua competição.  

Nesta prova vimo-nos obrigados a desclassificar alguns alunos, por 

tentarem cortar caminho e também por tentarem enganar os professores com o 

número de elásticos.  

O facto de não podermos contar as voltas através dos elásticos e devido 

à inexperiência de alguns professores em ajuizamento de provas como esta, 
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não permitiu que o número de voltas corridas por cada aluno fosse 

contabilizado corretamente. Este facto fez com que alguns alunos realizassem 

menos voltas do que era suposto, deturpando assim a classificação final. A 

classificação nesta prova foi então feita pela ordem da penúltima volta e não da 

última, visto que muitos dos alunos nem sequer realizaram a última volta. 

A existência de problemas nunca é vista com os melhores olhos, mas 

estes só nos serviram de ensinamento para uma futura organização de uma 

atividade como esta. Comprovei que por mais experiência que tenhamos, por 

mais prevenções que tenhamos feito anteriormente, há sempre situações que 

ocorrem inesperadamente e que nos obrigam a ajustar, a adaptar e a repensar 

o planeado. É nestas alturas que se veem os grandes profissionais, aqueles 

que têm capacidade de fazer de um grande problema, uma solução inédita e 

original. 

Um aspeto menos positivo no corta-mato e que não dependia de nós, foi 

a pouca colaboração de alguns dos professores do grupo. No dia anterior ao 

corta-mato, apenas contamos com a colaboração da professora cooperante, de 

uma ex-estagiária, a Sofia e de um funcionário da escola. Já no próprio dia do 

evento contamos com a colaboração de alguns professores, que foram 

preciosos para que tudo corresse na normalidade, contudo outros não 

estiveram minimamente interessados em colaborar. 

“Uma vez mais, poucos foram os professores que se demonstraram 

disponíveis para nos ajudar. 

Entristece-me pensar que para o ano provavelmente estarei no 

desemprego, quando existem professores que ocupam um lugar, e que não 

dão valor à profissão que têm, nem fazem o mínimo para ser profissionais.  

 O que vale é que nesta escola existem alunos estagiários, assim como 

existem outros professores que trabalham o dobro ou triplo para compensar o 

trabalho daqueles que nada fazem.  

 Na nossa profissão trabalhamos com seres humanos, e estes não têm 

culpa que os professores estejam desanimados com a profissão. Estamos 
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numa profissão que por vezes é necessário nos sacrificarmos em prol dos 

nossos alunos.” 

(Diário de Bordo 11 a 14 de Dezembro de 2012) 

   

 Desta forma, concluo que o corta-mato correu bastante bem, apesar de 

terem surgido alguns contratempos, mas dos quais fomos capazes de 

contornar. Foi uma experiência bastante positiva, em que o sorriso dos nossos 

alunos durante aquela manhã justificou todo o trabalho tido ao longo de várias 

semanas. 
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4.2.3 Evento Culminante 

  

Dando seguimento à aplicação do MED, na modalidade de atletismo, 

decidimos realizar um evento culminante em conjunto com as três turmas, uma 

vez que ambos lecionamos turmas do mesmo ano de escolaridade. 

Desta forma, o núcleo de estágio, juntamente com a professora 

cooperante trabalhou arduamente com o objetivo de proporcionar aos alunos 

um momento inesquecível vivido na escola. 

Para este evento foram realizados, cartazes, programas, horários, fichas 

de inscrição, fichas de resultados e prémios para todos os participantes, para 

as três primeiras equipas e ainda para os três primeiros classificados de cada 

prova.  

Dado o evento só ter uma duração de 90 minutos, optamos por apenas 

realizar as seguintes provas: 50 metros planos, 50 metros barreiras, 

lançamento do dardo e a estafeta mista.  

Antes do início da competição, foi realizado um desfile por todas as 

equipas presentes e ainda efetuamos um aquecimento conjunto ao som da 

música. 

“Às 17h demos início ao evento mais esperado neste período. Os alunos 

gostaram bastante e ficaram muito motivados para a modalidade que é o 

atletismo, e que nem sempre todos admiram. 

 Penso que o evento correu muito bem, dentro daquilo que estava 

planeado. Os alunos deram valor ao que foi feito, tendo ainda estado a 

observar o evento alunos de outras turmas, assim como alguns professores. 

Terminado o evento concluo que todo o trabalho disponibilizado foi bem 

empregue. Quando os alunos gostam e dão valor ao que é feito, só me dá mais 

vontade de trabalhar para eles, pois senti que esta foi uma nova experiência 

para eles e que provavelmente nunca mais terão na sua vida escolar.  

 Gostei muito da atitude e empenho tido pelos alunos da minha turma, 

que apesar de algumas provas não terem corrido na perfeição, devido a 
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algumas quedas, nunca se deram por derrotados e tiveram sempre fair play, 

respeitando as outras equipas presentes na competição.” 

(Diário de Bordo 12 a 15 de Março de 2013) 
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4.2.4 Outras atividades 

 

 Neste ponto estão contempladas as atividades não letivas, 

desenvolvidas ao longo do ano por todo o grupo de EF, onde tentei sempre dar 

o meu máximo contributo. 

 

4.2.5. Ação de Formação “ Modelo de Educação Desportiva” 

 

No âmbito do estágio profissional, o núcleo de estágio organizou uma 

ação de formação subordinada ao tema “ MED – “Modelo de Educação 

Desportiva”. 

Importa porém referir que o tema surgiu advindo da aplicação deste 

modelo na modalidade de atletismo por parte dos três estagiários. 

Ao longo do ano letivo, fomo-nos apercebendo do desconhecimento por 

parte de outros professores, sobre este modelo de ensino. Desta forma, 

achamos pertinente realizar uma ação que fosse de encontro às necessidades 

básicas para aqueles que possam vir a aplicar este modelo nas suas aulas. 

Tivemos como grande objetivo partilhar as várias experiências 

vivenciadas por nós durante a utilização deste modelo, assim como fornecer as 

bases teóricas que fundamentam todo o modelo. 

Neste sentido, a ação de formação foi divida em dois momentos, uma 

primeira parte em que o professor convidado da FADEUP realizou um 

enquadramento teórico do MED, apresentando as vantagens e desvantagens, 

assim como o risco de se aplicar erradamente o modelo e uma segunda parte 

em que os três estagiários e um aluno de cada turma partilharam as suas 

experiências, aquando da aplicação do MED. 

A apresentação do professor Rui Araújo foi um pouco longa, contudo 

bastante interessante. O professor deu a conhecer o MED de uma forma 

bastante completa, tendo sido fulcral para a compreensão por parte do público.  

Para que o MED criasse forma aos olhos do público e para não dar a 

ideia de uma simples utopia, foi essencial transmitirmos as dificuldades que 
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sentimos na aplicação do modelo e os aspetos positivos que daí advieram. 

Assim, foi realizada uma pequena apresentação sobre a experiência que cada 

um de nós vivenciou durante a aplicação do MED, na modalidade de atletismo. 

 Este nosso testemunho foi bastante pertinente, pois o resultado deste 

modelo, depende do próprio professor e da turma, assim, como não existem 

turmas iguais nem professores iguais, é óbvio que o produto, à partida, vai ser 

completamente distinto. Como os intervenientes deste modelo não são apenas 

os professores, os alunos também deram o seu contributo, de forma a 

complementar tudo aquilo que referimos na nossa apresentação. 

Pretendemos assim, transmitir fielmente as nossas experiências e os 

nossos acontecimentos, sem nunca perdermos de vista os benefícios que o 

MED pode trazer a uma turma. Ou seja, tivemos como intuito passar a ideia de 

que apesar do trabalho e da dificuldade de implementar este modelo numa 

turma, vale sempre a pena todo o esforço e todas as preocupações, pois a 

motivação, o empenho e a atitude dos nossos alunos aumenta 

significativamente. 

Foi ainda elaborado uma exposição de materiais autoconstruídos, 

contudo este espaço não foi devidamente usufruído, pois foram poucos os que 

prestaram atenção e interesse. 

Já na parte final desta ação foi realizado um coffee break, e este foi 

muito mais do que um mero lanche, tendo sido um espaço de convívio entre 

professores e alunos. 

Infelizmente a ação de formação não teve grande afluência, contudo, 

pensamos que os profissionais da educação que assistiram à sessão 

apreciaram bastante o conhecimento exposto e isso já valeu a pena. Apesar de 

os presentes terem apreciado o trabalho realizado, poucos nos pareceram 

interessados na aplicação do modelo. 

“Apesar do nosso esforço para incentivar os presentes, apenas um 

professor me pareceu realmente interessado em utilizar o MED nas suas aulas. 

Os professores estão cada vez mais cansados e mais desmotivados com a sua 
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profissão, e dificilmente utilizarão este modelo, pois exige muito trabalho ao 

professor, quer nas aulas como fora delas.“ 

(Diário de Bordo 15 a 18 de Abril de 2013) 

A realização desta ação de formação dotou-nos de inúmeros 

conhecimentos. Para que uma ação de formação seja passível de ser 

realizada, é necessário primeiramente organizar, e esta não é uma tarefa fácil.  

Para além de aprendermos a fazer, também aprendemos a conhecer, 

pois o facto de termos de transmitir conhecimentos, levou-nos a ter de 

aprofundá-los. Aprendemos ainda a trabalhar em equipa, onde contamos com 

a ajuda não só dos docentes mas também dos funcionários. 
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4.2.6 Dia do Patrono- Torneio de Voleibol 

  

No dia 24 de Janeiro, dia do Patrono, foi realizado o torneio de voleibol, 

que decorreu durante todo o dia. 

Apesar de esta atividade não ser organizada pelo núcleo de estágio, 

achei por bem dar o meu contributo, tendo-me dirigido à escola logo pela 

manhã, de forma a auxiliar os restantes professores na organização e na 

respetiva montagem do 

material. 

Foi um dia 

cansativo, contudo 

bastante gratificante, pois 

permitiu-me interagir 

bastante com os meus 

alunos, dado estes terem 

participado no torneio. 

“Com a realização deste torneio tive oportunidade de estar mais próxima 

dos meus alunos. Eles foram incansáveis, estiveram presentes durante todo o 

dia no torneio, e não apenas os alunos que fizeram parte da equipa da nossa 

turma, mas também todos os outros que fizeram questão de observar os jogos, 

apoiar os colegas, e até mesmo ajudar na arbitragem e mesa, nos diferentes 

jogos.  

Fiquei muito satisfeita com a atitude dos meus alunos, pois estes 

demonstraram vontade de ajudar, vontade de aprender, vontade de conviver.  

Durante este dia tive a oportunidade de conversar com alguns deles, 

sobre outros assuntos, para além da escola e da EF, tendo criado uma ligação 

maior do que aquela que já tinha com eles, e ainda de jogar com eles, durante 

as interrupções dos jogos.  

São momentos como aqueles que vivi com os meus alunos que me 

fazem ter a certeza da profissão que escolhi, pois apesar de haver momentos 
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maus na nossa profissão, existem também estes momentos que são 

magníficos e que superam todos os outros que possam ter sido menos bons.” 

(Diário de Bordo 21 a 24 de Janeiro de 2013) 

Penso que este torneio poderia ter sido melhor organizado, tendo a 

consciência que para isto ser possível, seria crucial que todos os elementos do 

grupo de EF colaborassem nas diversas tarefas a realizar, o que não 

aconteceu, uma vez mais. 

“Os alunos queixaram-se sobre a arbitragem, por vezes quem arbitrou 

os jogos não sabia muito bem as regras; queixaram-se pela forma como os 

grupos foram constituídos; e ainda pelo facto de não haver prémios.  

Após ter organizado o corta-mato juntamente com os meus colegas de 

estágio e com a professora cooperante, apercebi-me do esforço que é preciso 

fazer e do trabalho que a organização de um evento implica. Como sabemos 

nem todos os professores estão dispostos a fazer este esforço complementar, 

tocando sempre aos mesmos o trabalho árduo. E o facto de cada vez mais 

haver professores que fogem às suas obrigações, faz com que torneios como 

este sejam cada vez mais pobres.“ 

(Diário de Bordo 21 a 24 de Janeiro de 2013) 

Estes torneios deveriam ser desenvolvidos com o intuito de motivar os 

alunos para a prática desportiva, e com uma organização menos conseguida, 

os alunos abandonam este tipo de iniciativas.   

Penso que estas atividades podem ser muito proveitosas, pois os alunos 

empenham-se e motivam-se, porém é necessário por parte dos professores um 

envolvimento genuíno e espontâneo para que, dividindo o esforço tudo decorra 

dentro de parâmetros aceitáveis, procurando transmitir o gosto pela prática da 

atividade física e o incentivo por diversas modalidades, alargando o leque de 

conhecimentos desportivos de todos os alunos.  
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4.2.7 Torneio de Andebol 

 

No dia 10 de abril de 2013 o grupo de EF organizou um torneio de 

andebol tendo participado os alunos do 3º ciclo e do secundário.  

 Uma vez mais, forneci a minha colaboração, tendo ajudado na 

montagem do material e na arbitragem.  

“Penso que o torneio foi bem organizado, tendo-se gerido bem o tempo 

disponível para a realização do mesmo. Uma vez mais não foram entregues 

quaisquer tipos de prémios, penso que este fator desmotiva os alunos para a 

participação nestas atividades.   

 Uma vez mais existiram professores que trabalharam para que o torneio 

corresse da melhor forma, e outros nada fizeram para que este tivesse as 

condições mínimas para a sua realização. Torna-se uma constante serem 

sempre os mesmo professores a organizarem as atividades. Fico espantada 

com a falta de disponibilidade de alguns professores para fazer um trabalho 

que compete ao grupo disciplinar e não apenas a alguns professores do 

grupo.” 

(Diário de Bordo 9 a 12 de Abril de 2013) 

O tipo de organização nestes eventos influencia bastante o seu 

desenvolvimento. Neste caso, devido às condições climatéricas só foi possível 

utilizar o pavilhão, dessa forma toda a dinâmica do torneio cingiu-se a um único 

espaço. Esta condicionante obrigou a que todo o torneio fosse realizado por 

eliminatórias, o que levou a que algumas equipas realizassem apenas um jogo.  

Os alunos ficaram bastantes desiludidos por terem jogado pouco tempo, 

mas devido às condicionantes esta foi a única forma possível de organizar todo 

o torneio. 

 Este tipo de atividades são um meio fundamental para estreitar o 

relacionamento entre alunos e professores. O convívio e contacto existente ao 

longo de todo o dia proporcionam momentos de relacionamento que em 

contexto de aula são improváveis. Sem dúvida que o aprofundamento das 

relações, sem que nunca se ultrapasse a necessária distância, pode ajudar a 
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que em contexto de aulas seja possível recorrer a estas experiências de forma 

a motivar os alunos para a prática das atividades propostas. 

 Em relação ao público presente, o facto de todo o torneio se ter 

realizado dentro do pavilhão polidesportivo levou a que todos os alunos se 

concentrassem nas bancadas do pavilhão, tendo tido todos os jogos bastantes 

apoiantes, permitindo assim criar um ambiente muito agradável e mais colorido.  

 

4.2.8 Corta- Mato Regional 

 

 No dia 8 de Fevereiro acompanhei os alunos ao Corta-mato Regional, 

juntamente com a minha colega Maria, com a professora cooperante e ainda 

mais dois professores do grupo de EF. 

 Tinha a plena consciência que pouco ia aprender ao estar presente 

nesta atividade, pois além de ter estado ligada ao atletismo como atleta, ainda 

hoje estou ligada como juíza. O funcionamento e organização de uma 

competição como esta para mim não seria novidade. 

 “Apesar disso, fiz questão de acompanhar os alunos, pois o atletismo é 

uma modalidade que me fascina e também por ter três dos meus alunos 

presentes na competição. 

 Este foi um dia muito gratificante, em que tive um contacto mais próximo 

com os meus três alunos e com os alunos que estão comigo no DE. Tive ainda 

oportunidade de conhecer outros alunos, nomeadamente os mais novos, do 2º 

ciclo, que para mim foi encantador, pois gosto muito de trabalhar com crianças. 

 Tal como previa neste dia não aprendi nada com a competição em si, 

mas aprendi bastante em conversas com os meus alunos, nomeadamente com 

um dos alunos que é praticante de remo, uma modalidade que não tenho muito 

contacto, nem conhecimento sobre o seu funcionamento e regras.  

 Estas pequenas conversas com os meus alunos, com os alunos do DE, 

com os alunos que antes para mim eram desconhecidos, fizeram valer a pena 

o levantar cedo num dia que para mim seria sem funções na escola.   
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 Foi uma manhã muito cansativa, mas também ela muito rica em 

significado. Será daqueles momentos que vou relembrar constantemente e que 

me irão dar forças para continuar a lutar, mesmo naqueles dias menos bons 

passados na escola ou fora da escola (enquanto não conseguir emprego).” 

 (Diário de Bordo 5 a 9 de Abril de 2013) 
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4.2.9 Relação com a comunidade  

  

 A ligação existente entre escola e comunidade é indispensável para uma 

Educação de qualidade e depende de uma boa relação entre familiares, 

gestores, professores, funcionários e estudantes.  

 Esta área, contempla as vivências junto da comunidade educativa, 

através de atividades desenvolvidas com o intuito de melhor entender as 

carateristicas do meio e da comunidade. 

 A relação com a comunidade fornece-nos um conjunto de ferramenteas 

que nos levarão a compreender melhor o comportamento do aluno, as suas 

atitudes, as suas necessidades e as suas motivações. Desta forma o meio 

onde o aluno está inserido e a comunidade que o envolve estão intimamente 

relacionados com a sua forma de ser. 

 No EP, a quantidade de atividades realizadas permitiu-me contactar com 

as diferentes realidades, forneceu-me uma enorme bagagem, permitiu-me 

trabalhar em grupo, e levou-me à convivência com a comunidade escolar. 

   

4.2.10 Reuniões Conselho de Turma 

 

 O conselho de turma reúne habitualmente, no início do ano letivo, no 

final de cada período e durante os 1º e 2º período, nas reuniões intercalares. 

Estas reuniões são convocadas pela direção e nelas participam todos os 

docentes da turma. 

 A primeira reunião tornou-se muito importante, na medida em que me foi 

dado a conhecer um pouco sobre os meus alunos e ainda me permitiu 

conhecer os restantes professores da turma. 

 Nas restantes reuniões decorridas durante o ano letivo, o principal 

trabalho desenvolvido foi o da avaliação dos alunos em cada uma das 

disciplinas e foi feita ainda uma tentativa de resolução de problemas referentes 

ao processo de ensino/ aprendizagem (dificuldades dos alunos ou a 

necessidade de terem algum apoio específico). 
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Estas reuniões para além dos momentos de apreciação dos alunos, 

também serviam para focar as atividades realizadas, e aquelas ainda previstas 

para acontecer.  

 Lembro-me como se fosse hoje da minha primeira reunião de avaliação. 

 “ Estou bastante curiosa para ter a reunião de conselho de turma e 

saber como são estes alunos nas outras disciplinas. Isto porque eles são 

alunos um pouco irrequietos e faladores, mas nas minhas aulas são bastante 

aplicados e trabalhadores.” 

(Diário de Bordo 1 a 5 de Outubro de 2012) 

Sentia-me um pouco nervosa, pois pela primeira vez teria de dar notas. 

Ao mesmo tempo estava ansiosa por saber como seriam os meus alunos, nas 

outras disciplinas. 

 No início da reunião, fiquei estupefacta com aquilo que fui ouvindo de 

todos os outros professores. Por momentos achei que estava na sala errada, e 

que aquela não poderia ser a minha turma, nem os meus alunos. 

 Todos os professores se queixaram do mau comportamento da turma, 

da falta de empenho por parte deles e da ausência de hábitos de trabalho. 

Estranhamente o melhor aluno na minha disciplina era considerado por todos 

os outros professores o pior aluno da turma.  

Curiosamente, eu era a única que não tinha qualquer problema com a 

turma. Os meus alunos sempre se demonstraram empenhados, no geral, 

tinham um bom comportamento e a predisposição para as minhas aulas era 

enorme. 

“Esta reunião foi muito importante na medida que foram fornecidos 

dados importantes sobre os alunos e dos quais eu não tinha a menor ideia. 

Fiquei estupefacta ao saber que a turma em geral não é aplicada, que as notas 

são muitos baixas, e que alguns alunos têm comportamentos menos próprios 

na sala de aula.  

Foi falado de um aluno, que obteve más notas e que o seu 

comportamento na aula nem sempre é o mais indicado, pois é muito falador. 

Curiosamente esse é o meu melhor aluno, aquele que é melhor na prática, 
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aquele que mais se interessa, aquele a quem eu mais recorro por se mostrar 

bastante disponível em ajudar, aquele que mais ajuda os colegas.  

Sem dúvida que a nossa disciplina é diferente das dos nossos colegas, e 

todos os problemas que os outros professores sentem nas suas aulas, não 

acontece na nossa, pois é uma disciplina que os alunos na sua grande maioria 

gostam, sendo uma disciplina dinâmica, onde eles podem aliviar o stresse e as 

preocupações que têm no seu dia a dia.” 

(Diário de Bordo 6 a 9 de Novembro de 2012) 

 Penso que estas reuniões são uma mais valia quer para os alunos como 

para os professores, considerando-as bastante importantes. É o momento no 

qual podemos destacar as características da turma e dos alunos 

individualmente, atualizar as avaliações e podemos partilhar experiências e 

estratégias com os restantes professores.    

 Nestas reuniões o papel do diretor de turma é crucial, pois é ele quem 

orienta toda reunião, auxiliado pelo seu secretário.  

 

4.2.11 Desporto Escolar 

 

O DE é considerado uma área da educação essencial na promoção da 

saúde, na inclusão e integração social, assim como na promoção do desporto e 

no combate ao insucesso e abandono escolar. Pretende-se que seja 

implementado de forma efetiva em todas as escolas e acessível a todos os 

alunos, de forma a proporcionar a todos o acesso à prática de atividade física e 

desportiva como contributo essencial para a formação integral dos jovens e 

para o desenvolvimento desportivo nacional. 

Na escola onde estive inserida foram constituídos vários grupos equipas, 

tendo eu optado por ajudar na orientação do grupo/equipa de futsal de infantis 

masculinos. 

“Optei por esta modalidade, dado estar ligada ao treino de futebol, mas 

também por este professor ser muito acessível e parecer ser um professor 

fantástico, do qual os alunos gostam bastante. Outra das razões que me levou 
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por escolher esta modalidade foi as idades dos alunos, pois gosto de trabalhar 

com alunos mais novos.” 

(Diário de Bordo 6 a 9 de Novembro de 2012) 

Sendo eu apaixonada por futebol e por crianças, sem dúvida que estava 

no local correto. Mais do que ajudar estes alunos a conquistarem todas as 

competições, o meu grande objetivo era fazer com que se sentissem incluídos 

num grupo, que se sentissem importantes dentro de uma equipa, que 

sentissem prazer em jogar futsal e que todos os momentos vividos no DE se 

tornassem únicos e fantásticos. 

Antes do meu primeiro treino fui recebendo informações por parte dos 

outros professores, dizendo que estes eram alunos problemáticos, mal 

comportados, mal educados e de famílias destruturadas.  

Primeiramente um momento de pânico instalou-se sobre mim. Contudo, 

depois de os conhecer e após alguns momentos de reflexão, conclui que era 

nestes alunos que poderia fazer toda a diferença. Mais do que nunca, era 

crucial que estas crianças se sentissem importantes, sentissem ser 

necessárias para algo e que sentissem fazer parte de uma equipa. 

Para conseguir os meus objetivos não me bastava apenas estar 

presente num treino de futsal por semana, tal como o EP nos exigia, seria 

necessário estar presente em todos os treinos, em todos os jogos, e assim o 

fiz. 

A minha tarefa não era fácil, mas eu estava disposta a lutar com todas 

as forças e com toda a motivação. Mas seria eu a única querer isto para estas 

crianças?! 

Com o decorrer do ano letivo, infelizmente e contrariamente às minhas 

expetativas, fui-me deparando com a desorganização que se depara no DE, 

com a falta de motivação dos professores em acompanhar os grupos equipas. 

A minha primeira saída com os alunos para os primeiros jogos de futsal 

não correu conforme as minhas expetativas. 

“No dia 24, sábado acompanhei a equipa de futsal do DE à escola EB 

2,3 Leonardo Coimbra, onde deveriam ter realizado dois jogos. 
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Lamentavelmente quando chegamos à escola deparamo-nos com as 

portas fechadas. Tentamos contactar com os responsáveis da escola, contudo 

não obtivemos qualquer resposta. 

Foi muito aborrecido, os alunos acordarem cedo a um sábado de manhã 

com o desejo de jogarem futsal com os seus colegas de equipa, e 

simplesmente chegarem à escola e verem-se obrigados a vir embora sem 

poderem fazer aquilo que tanto ansiavam.“ 

(Diário de Bordo 20 a 24 de Novembro de 2012) 

Sem dúvida que a minha primeira experiência com DE não decorreu da 

melhor forma, mas não era momento para desistir, a caminhada continuou. 

“ No DE denoto uma grande diferença de motivação dos alunos, em 

relação às aulas de EF. (…). Estando a praticar uma modalidade que eles 

apreciam, permite que o empenho deles seja gigantesco.” 

 (Diário de Bordo 27 a 30 de Novembro de 2012) 

  E como no DE são mais frequentes as más notícias do que as boas, eis 

que chegou mais uma. 

 O professor foi dispensado das suas funções na escola, pois estava a 

substituir uma professora que estava de baixa. 

 “ Fiquei bastante triste com a noticia, pois o professor é uma pessoa 

muito trabalhadora e o qual os alunos admiram. Gostei bastante de colaborar 

com ele e só lhe tenho a agradecer toda a sua disponibilidade em me integrar 

no desporto escolar e me colocar completamente à vontade para participar e 

ajudar nos treinos. “ 

(Diário de Bordo 3 a 4 de Janeiro de 2013) 

Considero para além de aquela escola ter perdido um excelente 

professor, perdeu também um grande ser humano. 

“É lamentável pensar que professores competentes como este são 

“despedidos”, para que outros continuem na escola a não fazer rigorosamente 

nada.  

Dado o sucedido, não sei qual será o meu destino em relação ao DE. 

Espero sinceramente poder continuar a colaborar no futsal, pois aqueles 
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miúdos deixaram-me uma marca. São miúdos que demonstram ter problemas 

familiares, e que se denota não terem uma vida fácil.  

Os momentos que passo com estes alunos são fantásticos, em que o 

sorriso está presente no rosto deles, apesar das dificuldades e problemas que 

se encontram fora do campo de futsal. Aquele campo é uma forma de 

libertação para muitos deles, em que é possível esquecerem todos os 

problemas e limitarem-se a fazer aquilo que mais gostam com os seus amigos, 

jogar futsal.” 

(Diário de Bordo 3 a 4 de Janeiro de 2013) 

 Logo após o professor abandonar as suas funções na escola, chegou a 

nova professora. Recebi boas informações a seu respeito, sendo conhecida 

como uma docente aplicada e uma excelente profissional. 

 Infelizmente esta professora quando chegou à escola, vinha desanimada 

com a profissão e com pouca vontade de lecionar, o que acabou por afetar os 

treinos. 

 “ Este treino foi lecionado pela nova professora, e o facto de esta não 

gostar muito do desporto em que foi inserida pela escola, assim como o facto 

de não estar muito à vontade com a modalidade, não favorece em nada o 

treino para estes miúdos. 

 Em todo o treino foi realizado a situação de jogo, sendo que nem todos 

os alunos tiveram a mesma oportunidade de participar, ou seja, os alunos 

menos bons tiveram muito pouco tempo a jogar. (…).  

 Será que as escolas e os professores fazem com que o DE promova o 

desporto, defenda a inclusão, a integração social e que seja acessível a 

todos?!  

 Será que colocar os alunos mais fracos à parte no treino, não convocar 

os alunos mais fracos, arriscando mesmo a não ter alunos suficientes para o 

jogo no fim de semana comporta estes vários objetivos contidos no desporto 

escolar?! 
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 Este foi um treino que me fez refletir bastante. Lamento que nem sempre 

os alunos tenham as mesmas oportunidades e que vencer por vezes esteja 

acima do bem-estar destes miúdos.” 

(Diário de Bordo 5 a 9 de Fevereiro de 2013) 

 “Dois dos alunos convocados faltaram, tendo comparecido apenas nove, 

quando necessitávamos de dez para jogar.  

Questiono-me: E agora já seria importante aquele aluno que não foi convocado 

por ser fraco?! Sim agora já seria útil, pois iriamos perder por falta de 

jogadores…  

 Uma vez mais as oportunidades de jogar não foram iguais para todos, 

pois houve alunos que nem sequer jogaram neste jogo. Não sei até que ponto 

o Desporto Escolar está a promover da melhor forma o desporto e a inclusão. 

 No jogo seguinte os ânimos aqueceram devido ao equilíbrio das duas 

equipas. Houve um momento em que um dos alunos da outra equipa se virou a 

um da nossa, tendo agredido o nosso jogador. Tendo bom senso retirei o 

jogador da nossa equipa que esteve envolvido nos conflitos. Contudo e para 

espanto o meu o professor da outra escola deixou que o seu aluno continuasse 

em campo. 

 No lance a seguir esse mesmo aluno volta a agredir um outro nosso. 

Nesse momento retirei os meus jogadores do campo, juntamente com a 

professora e informei o outro professor que não iriamos terminar o jogo. 

 Após conversas com os outros professores e na cedência da professora 

que acabou por permitir que o jogo terminasse, pois só faltavam três minutos. 

 Acho lamentável o sucedido. Queremos promover o desporto, mas 

existem professores que deixam que os seus alunos sejam malcriados e que 

agridam os adversários.” 

(Diário de Bordo 5 a 9 de Fevereiro de 2013) 

 Apesar de todos estes contratempos ocorridos, desfrutei muito da 

experiência e adorei fazer parte deste grupo equipa, com estes meus alunos 

que me marcarão sempre para a vida. 
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 Com o acompanhamento deste grupo equipa, tive oportunidade de 

perceber como está organizado o DE a nível regional e em particular na escola 

onde leciono. 

Penso que a organização do DE tem de ser repensada, os professores 

devem promover o desporto, defender a inclusão, a integração social e permitir 

que o DE seja acessível a todos.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Desenvolvimento profissional  
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4.3.1.1 Resumo 

 

Este estudo foi elaborado com o objetivo de verificar se existem 

diferenças motivacionais intrínsecas e extrínsecas entre os alunos do curso de 

Ciências e Tecnologias (CT) e de Línguas e Humanidade (LH), nas aulas de 

EF, e ainda entre os sexos feminino e masculino. 

A motivação intrínseca está ligada aos sentimentos provocados nos 

indivíduos, através de sentimentos de prazer, alegria de realização e satisfação 

na aprendizagem. Ou seja, a motivação advém da própria prática. 

Já a motivação extrínseca está relacionada com recompensas externas 

à atividade, em que os indivíduos participam com o objetivo de receber 

recompensas materiais, sociais, ou para evitar algo negativo. 

Os dados que fundamentam este estudo foram recolhidos com 100 

alunos do 10º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Rodrigues 

de Freitas, sendo 53 do sexo feminino e 47 do sexo masculino, divididos por 6 

turmas, três delas do curso CT, 57 alunos, e três de LH, 43 alunos. 

A média de idades dos alunos é de 15,43± 0,66, como instrumento de 

recolha de dados, foi aplicado o questionário de Kobal (1996), sobre tendências 

motivacionais, que contempla 16 itens referentes à motivação intrínseca e 16 

relativos à motivação extrínseca, constituído por três questões com 32 itens no 

total. Cada resposta foi realizada através da escala de Likert. 

Após a recolha e o tratamento estatístico dos dados verifiquei uma 

grande variação nas tendências motivacionais entre os dois cursos e entre 

sexos. Especificamente foi visível que os indivíduos do sexo masculino 

apresentam maiores índices de motivação relativamente ao sexo feminino em 

grande parte dos itens avaliados. Em relação à análise comparativa entre os 

dois cursos avaliados, foi possível constatar que os alunos do curso de CT, na 

sua generalidade, apresentam índices de motivação mais elevados. 
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4.3.1.2 Introdução 

 

O presente estudo insere-se na componente de investigação incluída no 

RE, componente por sua vez da UC de EP, referente ao 1º e 2º Semestre do 2º 

ano do 2º Ciclo em Ensino de EF nos Ensinos Básico e Secundário, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A ideia de pesquisar as tendências motivacionais dos alunos nas aulas 

de EF ocorreu após a observação de algumas aulas. À primeira vista pareceu-

nos que os alunos do curso de CT tinham uma maior motivação e uma grande 

predisposição para as aulas relativamente aos alunos do curso LH. 

Denotei ainda que na turma a quem lecionei, a motivação entre sexos 

era distinta, parecendo-me o sexo masculino muito mais motivado nas aulas. 

Desta forma, a realização deste estudo surge principalmente pela falta 

de motivação demonstrada pelos alunos de LH e pelas diferenças 

motivacionais entre sexos demonstradas na turma C do curso CT. 

 A EF como disciplina curricular carateriza-se como uma atividade 

eminentemente prática. Tendo em conta que a motivação dos alunos é um dos 

fatores mais importantes e influentes nas aulas, existem numerosas pesquisas 

e investigações nesta área. 

 Assim, este estudo irá centrar-se na motivação intrínseca e extrínseca, 

tendo como objetivo perceber-se de que forma cada uma das tendências 

motivacionais, influência a atitude e postura adotada pelos alunos nas aulas. 

 Para a realização do estudo, foi aplicado um questionário sobre 

tendências motivacionais. 
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4.3.1.3 Revisão Bibliográfica  

 

"Motivação é a arte de incentivar as pessoas a fazerem o que você quer que elas 

façam porque elas querem fazer, não por que precisam fazer. “ 

(Eisenhower, s.d.) 

Motivação 

 O comportamento humano é intrigante e difícil de compreender. A 

capacidade de cada indivíduo se relacionar com aquilo que o rodeia está 

dependente de diversos fatores. A motivação é uma das formas de se explicar 

o comportamento do ser humano. 

Fonseca (2003) menciona que o estudo da motivação tem como objetivo 

analisar as variáveis que conduzem e potenciam os comportamentos dos 

indivíduos. 

Gouveia (2007) aponta igualmente a motivação como principal fator que 

pode influenciar no comportamento de uma pessoa no processo 

ensino/aprendizagem, dizendo que “a motivação, que influencia, com muita 

propriedade, em todos os tipos de comportamentos, permitindo um maior 

envolvimento ou uma simples participação em atividades que se relacionem 

com: aprendizagem, desempenho e atenção.” 

Também Rodrigues (1991) defende que a motivação é um dos principais 

fatores que interferem no comportamento de uma pessoa, pois influencia em 

todos os tipos de comportamentos, permitindo um maior envolvimento ou uma 

simples participação em atividades. 

Qual é o significado de motivação para o jovem na prática de atividades 

físicas nas aulas de EF? É estar bem com os seus colegas de turma, é gostar 

do professor, é jogar bem determinadas modalidades, é ser o melhor, é possuir 

saúde, é ter um corpo saudável, é ter um corpo estético, segundo as normas 

impostas pela nossa sociedade?! Enfim, existe uma multiplicidade de motivos 

para o aluno se sentir motivado. 
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Percebidos os motivos que levam os alunos à prática das aulas de EF, 

torna-se fundamental usar essas perceções de forma a produzir o gosto pela 

atividade física nos alunos, e não somente nas aulas, como fora destas.  

Fonseca (1993, p.9) refere que “o conhecimento de como funciona a 

motivação no contexto desportivo é importante não só para os psicólogos do 

desporto mas também para os treinadores, professores e pais”. 

Para Anton (1989), a motivação é a razão que dirige a conduta, a força e 

natureza do esforço que impulsiona o adolescente para alcançar seu objetivo. 

O êxito que o jovem procura nas aulas de EF é conseguido quando ele 

realiza a atividade física com o máximo de eficiência. 

 Nós, professores devemos ter a capacidade de estimular os nossos 

alunos, para que eles não criem um entrave à aprendizagem, nem se excluam 

do grupo. 

 A exclusão está frequentemente presente nas aulas de EF, por vezes 

apenas pelo facto de o aluno não saber jogar determinada modalidade 

desportiva. Cabe ao professor nestas alturas intervir de forma a evitar a 

exclusão, motivando os alunos para a prática da atividade física na escola. 

 Segundo Fonseca (1993) e Marzinek e Neto (2007), o conceito de 

motivação divide-se em dois fatores influenciadores da motivação para a tarefa: 

fatores externos (extrínseca) e internos (intrínseca). 

Kobal (1996) considera que a motivação é de caráter individual e que 

para ela contribuem tanto fatores internos como externos. 

   
Motivação Intrínseca  

 Um indivíduo pode-se empenhar na realização de uma determinada 

tarefa por diversos motivos. 

 Na perspetiva de Kobal (1996, p.51) “ quando uma atividade atrair uma 

pessoa a ponto de mantê-la interessada tanto pela execução da mesma como 

pelo facto de vir a executá-la uma outra vez, ou até uma tarefa semelhante 

posteriormente, diz-se que ela está intrinsecamente motivada.” 
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 Ou seja, quando essa tarefa atrai a pessoa, de forma a mantê-la 

interessada pela sua execução e com o desejo de voltar a realizá-la, diz-se que 

o indivíduo esta intrinsecamente motivado. Neste caso ele sente-se 

competente e autodeterminado, sendo as recompensas inerentes à atividade. 

 O indivíduo empenha-se mais numa atividade de que gosta, tais como 

os “hobbies” ou atividades de lazer e esse aumento da satisfação pessoal e 

das sensações de competência e controle sobre as ações, origina 

comportamentos que, por sua vez, são fonte de motivação, motivação esta 

considerada intrínseca. 

 Segundo Fonseca (1999, p.52), “um indivíduo está intrinsecamente 

motivado para a prática de uma determinada atividade quando a pratica 

voluntariamente pelo prazer e satisfação que ela lhe proporciona. Ou seja, a 

compensação advém da própria prática”.   

 Maia (2003) refere que episódios de autonomia e que proporcionem o 

aumento da competência motivam intrinsecamente os alunos. 

 Alves (2003), por sua vez, afirma que uma exigência elevada nas aulas 

leva a uma diminuição de competência, logo a uma diminuição da motivação 

intrínseca. 

Para Carreiro da Costa (1998, citado por Marzinek, 2004, p.23), a 

motivação intrínseca é a mais perseverante e perdurável, pois está ligada aos 

sentimentos dos indivíduos, pois está intimamente ligada aos sentimentos 

provocados nos indivíduos. 

Desta forma, conclui-se que a motivação intrínseca advém de fatores 

internos ao indivíduo, nomeadamente do prazer que sente em realizar 

determinada tarefa, sem que haja qualquer estímulo externo. 

  
Motivação Extrínseca  

A motivação extrínseca, por oposição à motivação intrínseca, está 

relacionada com recompensas externas, ou seja, um meio para atingir um fim. 

O indivíduo realiza uma dada tarefa com a intenção de receber uma 

recompensa exterior, logo está extrinsecamente motivado. Ele participa na 
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atividade não pelo prazer de participar, mas sim para poder ganhar algo em 

troca, como por exemplo sobressair em relação aos outros ou ganhar um 

prémio. 

Kobal (1996, p.49) afirma que “o indivíduo que realiza uma determinada 

tarefa visando uma recompensa exterior à mesma, isto é, esperando um 

retorno que está fora da vivência da própria atividade, está extrinsecamente 

motivado”. 

No entender de Alves (2003), os indivíduos que participam em atividades 

desportivas motivados extrinsecamente, procuram recompensas materiais, 

sociais, satisfazer pressões internas ou evitar algo negativo. 

 

Motivação para a Educação Física  

  Nos dias de hoje, os jovens vivem num mundo repleto de tecnologias e 

brinquedos que os fascinam e encantam.  

Martins Junior (1990) realizou um estudo com jovens das terceiras séries 

do ensino médio, evidenciando a preocupação, de que os alunos se 

encontravam desmotivados para a prática da EF. Após a realização do estudo 

constatou-se que os alunos necessitavam de motivação para a prática, e que 

os conteúdos lecionados nas suas escolas pareciam não os levar a uma prática 

mais efetiva. 

 A motivação tem uma forte interferência na aprendizagem dos alunos. O 

grande desafio dos profissionais de EF é contrariar os interesses despertados 

pelas tecnologias e pela média, de forma a proporcionar aos alunos aulas 

motivadoras e criativas, oferecendo um atrativo próximo daquele que lhes é 

proporcionado noutras atividades. 

 O desinteresse e falta de motivação deve-se a vários motivos, tais como: 

o sobrepeso e/ou obesidade infantil, incapacidade funcional de desenvolver 

alguma habilidade motora, entre outros.  

 Para Santos (2003), um professor só terá sucesso quase pleno, se criar 

uma igualdade de oportunidades, de participação e de progressão na tarefa, 
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conciliando o ensino os alunos de menores capacidades, com os alunos com 

mais capazes. 

O professor deve ter sempre bem presente esta realidade, 

compreendendo e lidando com a complexidade e heterogeneidade de alunos 

existentes. Se os alunos são diferentes, então devem ser tratados de forma 

diferente, ou seja, os alunos necessitam de ser tratados equitativamente e não 

de igual forma, pois só assim todos poderão atingir o melhor das suas 

capacidades. Desta forma, parte da competência do docente conseguir motivar 

cada aluno de acordo com as suas caraterísticas. 

 

4.3.1.4 Objetivos, Hipóteses  

 

Objetivos gerais 

  Pretende-se neste estudo investigar as tendências motivacionais nas 

aulas de EF dos alunos do 10º ano de escolaridade dos cursos de LH e CT. 

 

Objetivos específicos  

- Pesquisar as tendências motivacionais dos alunos nas aulas de EF; 

- Comparar a motivação intrínseca e extrínseca nas aulas de EF entre 

alunos do sexo masculino e feminino, da Escola Básica e Secundária 

Rodrigues de Freitas; 

- Investigar se existem diferenças significativas entre a motivação 

intrínseca e extrínseca, entre os alunos dos dois cursos; 

 

Hipóteses 

Apoiando-me nos objetivos em estudo, formulei as seguintes hipóteses: 

- Os níveis de motivação extrínseca e intrínseca diferem em função do 

sexo; 

- Os níveis de motivação extrínseca e intrínseca diferem em função da 

área de estudo.  
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4.3.1.5 Material e Métodos 

 

Amostra 

 A amostra neste estudo foi constituída pelos alunos de ambos os sexos, 

do 10º ano de escolaridade, dos cursos de CT e LH, da Escola Básica e 

Secundária Rodrigues de Freitas. 

 

Caraterização da amostra 

De forma a perceber a influência da motivação no rendimento dos 

alunos nas aulas de EF, foram recolhidos e estudados os dados de toda a 

população, ficando a amostra constituída por 100 alunos a frequentar o 10º ano 

de escolaridade, dos quais 53 (53%) são do sexo feminino e 47 (47%) do sexo 

masculino, divididos por 6 turmas, três delas do curso CT, com um total 57 

(57%) alunos, e três de LH, com um total de 43 (43%) alunos, conforme se 

verifica no quadro 1. 

Quadro 1: referente à distribuição dos alunos por cursos e sexo 
*CT- Ciências e Tecnologias CH- Ciências e Humanidades M- Masculino F- Feminino T- Total 

Os participantes apresentam idades compreendidas entre os 15 e os 17 

anos, sendo a média de idade de aproximadamente 15 anos (m= 15,43; dp= 

0,66, o que demonstra um desvio reduzido das idades em relação à média), e a 

mediana indica que pelo menos 50% dos elementos apresentam 15 anos de 

idade, sendo igualmente esta a idade mais frequentemente encontrada, 

conforme se verifica no quadro 2.  

Quadro 2: referente à distribuição da idade dos alunos. 

 

                                                       

 

 

 

 

Área de Curso Frequentada Distribuição por Sexo 

 n %  n % 

Curso 

CT 57 57,0 

Sexo 

M 47 47,0 

CH 43 43,0 F 53 53,0 

T 100 100,0 T 100 100,0 

Distribuição da Idade 

N 100 

Média 15,43 

Mediana 15,00 
Moda 15 

Dp 0,66 

Mínimo 15 

Máximo 17 
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Recolha de dados 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi elaborado por KOBAL 

(1996). Trata-se de um questionário referente à identificação de motivos 

intrínsecos e extrínsecos em aulas de EF, constituído por três questões, com 

32 afirmações no total, sendo 16 referentes a motivação intrínseca e 16 

referentes a motivação extrínseca. Cada afirmação é respondida através de 

uma escala de LIKERT. 

Protocolo do teste de aplicação 

Tendo por base a escala de LIKERT, com as seguintes categorias, e 

respetivas identificações: 1- Concordo muito; 2- Discordo; 3- Estou em dúvida; 

4- Discordo; 5- Discordo muito- é pedido ao sujeito que categorize afirmações 

relacionadas com a motivação intrínseca e extrínseca. Assim, cada sujeito 

deverá dar resposta a cada uma das questões, selecionando uma entre as 

cinco hipóteses anteriores. 

 De seguida serão retratados os itens do questionário relacionados com 

cada uma das tendências motivacionais. 

1. Participo das aulas de Educação Física porque: 

Motivação Extrínseca  

 Faz parte do currículo da escola.  

 Preciso tirar boas notas.  

 O meu rendimento é melhor que o dos meus colegas.  

 Estou com meus amigos.  

Motivação Intrínseca 

 Gosto de atividades físicas.  

 As aulas me dão prazer. 

 Gosto de aprender novas habilidades.  

 Acho importante aumentar meus conhecimentos sobre desporto e outros 

conteúdos.  

 Sinto-me saudável com as aulas.  
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2. Eu gosto das aulas de Educação Física quando: 

Motivação Extrínseca  

 Esqueço das outras aulas.  

 O professor e/ou meus colegas reconhecem minha performance.  

 Sinto-me integrado ao grupo.  

 As minhas opiniões são aceites. 

 Saio-me melhor que meus colegas.  

Motivação Intrínseca  

 O que eu aprendo me faz querer praticar mais. 

 Aprendo uma nova habilidade. 

 Compreendo os benefícios das atividades propostas em aula.  

 As atividades dão-me prazer.  

 Dedico-me ao máximo à atividade.  

 Movimento o meu corpo.  

3. Não gosto das aulas de Educação Física quando: 

Motivação Extrínseca  

 Não me sinto integrado ao grupo.  

 Tiro nota baixa. 

 Alguns colegas querem demonstrar que são melhores que os outros. 

 Os meus colegas riem-se das minhas falhas. 

 O professor compara meu rendimento com o de outro aluno. 

 Não simpatizo com o professor. 

 As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom para o professor. 

Motivação Intrínseca 

 Quase não tenho oportunidade de jogar. 

 Exercito pouco o meu corpo. 

 Não consigo realizar bem as atividades. 

 Não sinto prazer na atividade proposta. 

 Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria. 
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Procedimentos 

 A coleta de dados foi realizada durante as aulas de EF, no mês de 

Janeiro, nos locais e horários a elas destinados. Os questionários foram 

entregues pelo próprio pesquisador, sendo recolhidos imediatamente após o 

seu preenchimento. 

 

Tratamento estatístico 

Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa Spss 20.0. Como 

medidas descritivas para o tratamento dos dados, foi utilizada a média, o 

desvio padrão e frequências de resposta em cada item.  

Para além destas, foi utilizado o T-Teste de medidas independentes, 

com um nível de significância de 0,05, com o intuito de procurar diferenças 

significativas entre as variáveis em estudo. A escolha deste teste advém do 

facto do objetivo do estudo passar pela comparação da motivação em grupos 

distintos. 

 

4.3.1.6 Apresentação dos resultados  

 Após o tratamento dos dados recolhidos e procedidos os respetivos 

cálculos, os resultados serão expostos primeiramente entre áreas de estudos, 

seguidamente por sexo, verificando as diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

Motivação Extrínseca para a Prática de EF 

No que diz respeito aos itens relativos à questão número 1, a motivação 

para a participação nas aulas de EF verifica-se que a maioria dos alunos 

demonstra concordância com o facto de praticar EF porque faz parte do 

currículo (32% em “concordo” e 33% em “concordo muito”).  

Do mesmo modo, os alunos tendem a concordar que a participação nas 

aulas se deve ao facto de precisarem de tirar boas notas, já que 32% 

assinalaram que concordam com o item e 20% concordam muito com o motivo. 

No que concerne ao item “O meu rendimento é melhor do que o dos meus 
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colegas” os alunos apresentam maioritariamente discordância, pois para além 

dos 22% e 26% que assinalaram “discordo muito” e “discordo” existe o valor de 

30% que estão em dúvida sobre este motivo. 

Por fim, a maior parte dos alunos concorda que um dos motivos que 

serve de incentivo à participação nas aulas de EF é poder estar com os 

amigos, pois neste item o equivalente a 34% concorda e 25% concorda muito. 

Desta forma, constata-se que os principais motivos valorizados para a 

participação nas aulas de EF são o fazer parte do currículo e poder estar com 

amigos, conforme se pode verifica no quadro 3. 

Quadro 3: resultados referentes à motivação extrínseca para a participação nas aulas de EF. 

Motivação extrínseca para a Participação nas Aulas de EF 

 

Discordo 
muito 

Discordo 
Estou em 

dúvida 
Concordo 

Concordo 
muito 

% % % % % 

Faz parte do currículo da escola 11% 8% 16% 32% 33% 

Preciso tirar boas notas 20% 11% 17% 32% 20% 

O meu rendimento é melhor que o dos meus 
colegas 

22% 26% 30% 17% 5% 

Estou com os meus amigos 9% 8% 24% 34% 25% 

  Dos itens que compõem a questão número 2, os motivos pelos quais os 

alunos gostam das aulas de EF constata-se que no geral os inquiridos tendem 

a concordar que as aulas de EF os faz esquecer as outras aulas (29% em 

“concordo” e 15% em “concordo muito”), embora exista a percentagem de 22% 

que esteja em dúvida. 

No item “O professor e os meus colegas reconhecem a minha 

performance” os alunos apresentam muitas dúvidas (36%), mas o valor de 32% 

concorda com este motivo e 9% assinalou a maior concordância. Por outro 

lado, a motivação para gostar das aulas de EF é maior pelo facto de se 

sentirem integrados no grupo, pois o correspondente a 42% concorda e 25% 

concorda muito. 

Na afirmação “As minhas opiniões são aceites” apenas o equivalente a 

13% não concorda e 35% apresenta dúvidas em relação ao motivo, sendo que 

a maioria dos alunos considera que este é um motivo pelo qual gostam das 

aulas de EF (37% em “concordo” e 15% em “concordo muito”). 
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Por outro lado, os participantes apresentam maioritariamente 

discordância no que respeita ao item “Saio-me melhor que os meus colegas” 

(20%; em “discordo muito” e 29%; em “discordo”), e a percentagem de 37% 

tem dúvidas em relação a este motivo, conforme se verifica no quadro 4. 

Quadro 4: resultados referentes à motivação extrínseca para gostar das aulas de EF. 

Motivação extrínseca para a Gostar das Aulas de EF 

 

Discordo 
muito 

Discordo 
Estou em 

dúvida 
Concordo 

Concordo 
muito 

% % % % % 

Esqueço as outras aulas 15% 19% 22% 29% 15% 

O professor e os meus colegas 
reconhecem a minha performance 

8% 15% 36% 42% 25% 

As minhas opiniões são aceites 11% 2% 35% 37% 15% 

Saio-me melhor que os meus colegas 20% 29% 27% 16% 8% 

Relativamente aos itens relacionados com a questão número 3, os 

motivos pelos quais os alunos não gostam das aulas de EF verifica-se que a 

grande maioria discorda que não se sentem integrados no grupo (65% em 

“discordo muito” e 19% em “discordo”), e o mesmo se verifica em relação ao 

facto de tirarem notas baixas em que o grau de discordância é bastante 

elevado (50% e 23% respetivamente). 

Por outro lado, e embora as percentagens estejam algo equilibradas, 

denota-se a tendência para que os alunos concordem com o item “Alguns 

colegas querem demonstrar que são melhores que os outros” como motivo 

para não gostar das aulas de EF (23% apresenta dúvidas, o valor de 28% 

refere que concorda e 13% afirma que concorda muito com a afirmação). 

O facto de os colegas se rirem das suas falhas é um motivo valorizado 

apenas por 11% e 2% pois a percentagem mais expressiva afirma que discorda 

muito com a afirmação (39%). Do mesmo modo, existe uma grande 

discordância com o item que afirma a comparação do rendimento com outros 

alunos por parte do professor (40% em “discordo muito” e 35% em “discordo”). 

A desvalorização do item “Não simpatizo com o professor” é bastante 

acentuado, já que a grande maioria dos participantes discorda com esta 

afirmação como sendo um motivo para não gostar das aulas de EF (60% em 
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“discordo muito” e 26% em “discordo”), e o mesmo acontece com o facto de as 

suas falhas fazerem com que não pareçam bons para o professor, pois a 

percentagem de discordância é de 70% (43% e 27%) respetivamente, 

conforme se verifica no quadro 5. 

Quadro 5:resultados referentes à motivação extrínseca para não gostar das aulas de EF. 

Motivação extrínseca para a Não Gostar das Aulas de EF 

 
Discordo 

muito 
Discordo 

Estou em 
dúvida 

Concordo 
Concordo 

muito 

% % % % % 

Não me sinto integrado no grupo 65% 19% 11% 3% 2% 

Tiro nota baixa 50% 23% 23% 2% 2% 

Alguns colegas querem demonstrar que são 
melhores que os outros 

27% 9% 23% 28% 13% 

Os meus colegas riem-se das minhas falhas 39% 19% 29% 11% 2% 

O professor compara o meu rendimento com 
o de outro aluno 

40% 35% 15% 7% 3% 

Não simpatizo com o professor 60% 26% 10% 3% 1% 

As minhas falhas fazem com que eu não 
pareça bom para o professor 

43% 27% 18% 12% 0% 

 Motivação Intrínseca para a Prática de EF 
No que respeita aos motivos de participação nas aulas de EF constata-

se que existe uma grande concordância dos alunos com o item “Sinto-me 

saudável com as aulas” (40% em “concordo” e 29% em “concordo muito”), e o 

mesmo se verifica em relação ao item “As aulas dão-me prazer”, em que as 

percentagens mais expressivas se encontram nas categorias do acordo com a 

afirmação (29% em “concordo” e 28% em “concordo muito”). 

Também o facto de gostarem de aprender novas modalidades é uma 

motivação bastante importante, pois a grande maioria dos alunos concorda e 

concorda muito com o item (39% e 30% respetivamente). Do mesmo modo, 

também a concordância é muito saliente com a firmação “Acho importante 

aumentar os meus conhecimentos sobre desporto e outros conteúdos” (em que 

38% afirma que concorda e 27% concorda muito), tal como se verifica com o 

item “Gosto de atividades físicas” cujas percentagens mais expressivas se 

encontram nas categorias da concordância (32% em “concordo” e 42% em 

“concordo muito”), conforme se verifica no quadro 6.  
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Quadro 6: resultados referentes à motivação intrínseca para a participação nas aulas de EF. 

Motivação intrínseca para a Participação nas Aulas de EF 

 

Discordo 
muito 

Discordo 
Estou em 

dúvida 
Concordo 

Concordo 
muito 

% % % % % 

Sinto-me saudável com as aulas 5% 8% 18% 40% 29% 

As aulas dão-me prazer 8% 12% 23% 29% 28% 

Gosto de aprender novas habilidades 5% 10% 16% 39% 30% 

Acho importante aumentar os meus 
conhecimentos sobre desporto e outros 

conteúdos 
5% 6% 24% 38% 27% 

                Passando para a motivação que conduz a que os alunos gostem das 

aulas de EF verifica-se que embora exista uma percentagem evidente em 

dúvida (27%), a maior parte dos participantes demonstra concordância com o 

item “O que eu aprendo faz-me querer praticar mais” (36% em “concordo” e 

20% em “concordo muito”).  

A aprendizagem de uma nova atividade é valorizada pela maioria dos 

alunos, pois as percentagens mais expressivas concordam e concordam muito 

com este afirmação como fator para gostar da disciplina (47% e 22%  

respetivamente), e o mesmo acontece com o facto de os inquiridos 

compreenderem os benefícios das atividades propostas em aula, em que 41% 

refere concordar e 24% menciona concordar muito. 

Também no item “As atividades dão-me prazer” existe um grau elevado 

de concordância (38% em “concordo” e 26% em “concordo muito”), e o mesmo 

acontece com a motivação decorrente da dedicação ao máximo à atividade 

(32% em “concordo muito”) e no facto de as aulas permitirem movimentar o 

corpo (53% em “concordo” e 16% em “concordo muito”), o que significa que 

são três fatores motivacionais apreciados pela maioria dos alunos, conforme se 

verifica no quadro 7.  
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Quadro 7: resultados referentes à motivação intrínseca para gostar das aulas de EF. 

Motivação intrínseca para a Gostar das Aulas de EF 

 

Discordo 
muito 

Discordo 
Estou em 

dúvida 
Concordo 

Concordo 
muito 

% % % % % 

O que eu aprendo faz-me querer praticar mais 7% 10% 27% 36% 20% 

Aprendo uma nova habilidade 6% 6% 19% 47% 22% 

Compreendo os benefícios das atividades 
propostas em aula 

6% 6% 23% 41% 24% 

As atividades dão-me prazer 7% 12% 17% 38% 26% 

Dedico-me ao máximo à atividade 5% 14% 26% 32% 23% 

Movimento o meu corpo 3% 10% 18% 53% 16% 

Por sua vez, no que respeita aos motivos que levam os alunos a não 

gostarem das aulas de EF observa-se que no geral existe uma maior tendência 

para que os inquiridos discordem dos itens. Desta forma, verifica-se que a 

maioria dos alunos não assumem o item “Quase não tenho oportunidade de 

jogar” como um motivo para não gostar das aulas, já que 46% discorda muito 

da afirmação e 36% refere que discorda. 

Outro item que não serve de motivo para não gostarem da disciplina é o 

facto de exercitarem pouco o corpo, já que a discordância é na ordem dos 76% 

(52% em “discordo muito” e 24% em “discordo”), e o mesmo acontece com a 

afirmação “Não consigo realizar bem as atividades”, em que 70% não aponta 

como motivo para não gostar das aulas (42% em “discordo muito” e 28% em 

“discordo”). 

Também no item que refere que não sentem prazer na atividade 

proposta a discordância é bastante acentuada (41% em “discordo muito” e 25% 

em “discordo”), e o facto de não haver tempo para praticar tudo o que 

gostariam não se constitui como motivo para 35% que discorda muito e para 

18% que discorda, embora a percentagem de 28% apresente dúvidas sobre 

esta afirmação, conforme se pode verificar o quadro 8. 
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Quadro 8: resultados referentes à motivação intrínseca para não gostar das aulas de EF. 

Motivação intrínseca para a Não Gostar das Aulas de EF 

 

Discordo 
muito 

Discordo 
Estou em 

dúvida 
Concordo 

Concordo 
muito 

% % % % % 

Quase não tenho oportunidade de jogar 46% 36% 10% 6% 2% 

Exercito pouco o meu corpo 52% 24% 18% 3% 3% 

Não consigo realizar bem as atividades 42% 28% 22% 6% 2% 

Não sinto prazer na atividade proposta 41% 25% 22% 9% 3% 

Não há tempo para praticar tudo o que gostaria. 35% 18% 28% 13% 6% 

 

4.3.1.7 Comparação dos resultados  

De forma a responder aos objetivos específicos do estudo e testar as 

hipóteses de investigação formuladas realizou-se a comparação da motivação 

por curso e por sexo. 

Assim, para o efeito de comparação recorreu-se ao teste estatístico t-

Student. Este teste tem implícitas duas hipóteses: a hipótese nula, que afirma 

que as médias entre os grupos são iguais e a hipótese alternativa, que afirma 

que as médias são estatisticamente diferentes. Rejeita-se a igualdade das 

médias e assume-se a diferença estatística sempre que o nível de significância 

for igual ou inferior a 0,05 (p≤0,05). 

Desta forma, e no que concerne à comparação da motivação extrínseca 

por curso frequentado, verifica-se que na questão número 1 se encontram 

diferenças significativas apenas no item relacionado com o facto de participar 

nas aulas de EF para estar com os amigos. Nesta afirmação os alunos da área 

de CT exibem a média mais elevada comparativamente aos alunos de LH 

(m=3,79; dp=1,22 e m=3,30; dp=1,15 respetivamente), e a diferença de médias 

é considerada estatisticamente significativa (t=2,028; p=0,045), sugerindo que 

os alunos de CT demonstram maior concordância com esta afirmação, logo a 

motivação para estar com os amigos é maior.  

Na questão número 2 constatam-se diferenças em duas afirmações. 

Verifica-se que os alunos do curso de CT apresentam a média mais alta no 

item “Esqueço as outras aulas” (m=3,30; dp=1,32), e a diferença de resultados 
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é significativa (t=1,776; p=0,045). Da mesma forma, também os alunos da área 

de CT se sentem mais motivados para gostarem das aulas de EF por sentirem 

que apresentam uma melhor prestação do que os colegas (m=2,86; dp=1,19), 

tratando-se de uma diferença estatística significativa (t=2,242; p=0,027). 

Por sua vez, na questão relativa aos motivos pelos quais os alunos não 

gostam das aulas de EF não existe qualquer diferença significativa entre as 

médias dos dois grupos, como se pode verificar no anexo 2.  

Nos motivos pelos quais os alunos participam nas aulas de EF a 

diferença ocorre somente no primeiro item, em que a motivação é claramente 

superior por parte dos alunos do sexo masculino (m=2,85; dp=1,32 e m=2,32; 

dp=, respetivamente), e a diferença entre as médias pode ser assumida 

(t=2,293; p=0,024). Nas demais afirmações encontram-se algumas tendências 

mas as diferenças não são assumidas. 

Nos motivos pelos quais os alunos gostam das aulas constata-se que a 

motivação é estatisticamente superior por parte dos rapazes no que respeita ao 

reconhecimento por parte dos professores e dos colegas da sua performance 

(m=3,51; dp=0,98) e pelo facto de considerarem que se saem melhor do que os 

colegas (m=3,13; dp=1,23), pois nestes itens a média é maior nestes 

elementos e a diferença é significativa em ambos os casos (t=2,956; p=0,004 e 

t=4,212; p=0,000), mas nos restantes itens não se observam diferenças 

expressivas.  

Por fim, e no que concerne aos motivos que conduzem a que os alunos 

não gostem das aulas verifica-se que o facto de não se sentirem integradas no 

grupo é um fator desmotivacional para as alunas, pois estas apresentam maior 

concordância com a afirmação (m=1,91; dp=1,23) e a diferença para os alunos 

é significativa (t=-4,034; p=0,000). Do mesmo modo, o facto de tirarem nota 

baixa é outro motivo mais valorizado pelos elementos femininos (m=2,19; 

dp=1,00), bem como o motivo de os colegas se rirem das suas falhas (m=2,43; 

dp=1,14) que também é mais valorizado pelas raparigas, e em ambos os itens 

a diferença é significativa (t=-4,230; p=0,000 e t=-2,442; p=016, 

respetivamente). 
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Também se verifica que as raparigas tendem a sentir-se mais 

desmotivadas do que os rapazes pelo facto de não simpatizarem com o 

professor da disciplina (m=1,74; dp=0,88) e pelo facto de sentirem que as suas 

falhas não as façam parecer boas alunas aos olhos dos professores (m=2,28; 

dp=1,10), e pode-se assumir a hipótese que afirma que os resultados diferem 

estatisticamente por sexo (t=-2,810; p=0,043 e t=-3,091; p=0,003). 

Relativamente à motivação para a participação nas aulas de EF 

observa-se que se pode rejeitar a igualdade em três itens, e conclui-se que os 

alunos da área de CT apresentam claramente maior motivação para participar 

nas aulas do que os colegas de LH porque gostam de aprender novas 

habilidades (m=4,07; dp=1,02), acham importante aumentar os seus 

conhecimentos sobre o desporto e outros conteúdos (m=4,00; dp=0,93) e 

porque gostam de praticar atividade física. Nestes itens a diferença de médias 

é estatisticamente significativa (t=2,963; p=0,004, t=2,561; p=0,012 e t=2,079; 

p=0,048, respetivamente). 

Na motivação para gostar das aulas de EF a diferença apenas não se 

verifica num item, indicando que a dedicação à atividade/aula é igual entre 

ambos os cursos. Assim, pode-se afirmar que os alunos de CT gostam mais 

das aulas porque o que aprendem dá-lhes vontade de praticar mais (m=3,74; 

dp=1,08), gostam de aprender uma nova habilidade (m=3,95; dp=0,95), 

compreendem os benefícios das atividades propostas nas aulas 

(m=3,95;dp=0,97), as atividades dão-lhes prazer (m=3,91; dp=1,11), e gostam 

de movimentar o seu corpo (m=3,88; dp=0,95), e em todas as afirmações as 

diferenças das médias são significativas (p <0,05), o que atesta a existência de 

maior motivação por parte deste grupo de alunos. 

Também no último grupo de itens a diferença só não ocorre na 

afirmação “Quase não tenho oportunidade de jogar”, pelo que este é um motivo 

para os alunos não gostarem das aulas, valorizado de igual forma por ambos 

os cursos. No entanto, constata-se que nos demais itens a desmotivação é 

mais acentuada nos alunos da área LH, pois as médias são sempre mais 

elevadas e as diferenças significativas (p <0,05). Os alunos de LH tendem a 
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gostar menos de EF porque consideram que exercitam pouco o corpo (m=2,14; 

dp=1,19), não conseguem realizar bem as atividades (m=2,26; 1,07), não 

sentem prazer nas atividades propostas (m=2,33; dp=1,29) e não há tempo nas 

aulas para praticar tudo o que gostariam (m=2,67; dp=1,25), como se pode 

verificar no anexo 4. 

No que respeita à comparação da motivação intrínseca por sexo 

confirma-se que ao nível da participação nas aulas de EF a motivação é maior 

no sexo masculino, sendo estes que demonstram as médias mais salientes na 

totalidade dos itens. De facto, os rapazes sentem mais prazer com a 

participação nas aulas (m=3,89; dp=1,31), gostam mais de aprender novas 

habilidades (m=4,15; dp=1,12), acham mais importante aumentar os 

conhecimentos sobre desporto (m=4,04; dp=1,16) e gostam mais de praticar 

atividade física (m=4,36; dp=1,03), e em todos estes fatores as diferenças são 

significativas (p <0,05). 

No grupo de questões respeitante aos motivos pelos quais os alunos 

gostam das aulas de EF, pode-se afirmar que são os rapazes que sentem mais 

prazer com a prática de desporto (m=3,85; dp=1,30), que se dedicam mais à 

atividade (m=3,77; dp=1,22) e que consideram que as aulas permitem 

movimentar o corpo (m=3,91; dp=0,97), e nestes itens as diferenças são 

significativas (t=2,068; p=0,046, t=2,189; p=0,036 e t=2,249; p=0,027), 

respetivamente. 

Na questão número 3 confirma-se que a motivação para não gostar das 

aulas de EF é maior por parte das raparigas, pois a diferença estatística existe 

em três itens. De facto, as raparigas consideram que têm menos oportunidade 

de jogar nas aulas (m=1,98; dp=0,89), não conseguem realizar bem as 

atividades (m=2,51; dp=0,99) e sentem menos prazer com as atividades 

propostas ao longo das aulas (m=2,30; dp=1,14), e nestas afirmações as 

diferenças podem ser assumidas (t=-2,177; p=0,038, t=-6,583; p=0,000 e t=-

2,131; p=0,036, respetivamente, como se pode verificar no anexo 5.  

Após a comparação da motivação por item considerou-se interessante 

realizar a comparação da motivação extrínseca e intrínseca agrupada por 
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questão e ver, deste modo, onde surgem as maiores diferenças por curso e por 

sexo. É possível constatar que por questão não existem diferenças estatísticas 

entre os alunos de CT e LH no que respeita à motivação extrínseca para a 

participação nas aulas e nos motivos para não gostar de EF, mas a diferença é 

significativa na motivação para gostar da disciplina (t=2,334; p=0,022), e pelas 

médias constata-se que a motivação é maior nos alunos de CT (m=3,38; 

dp=0,75). 

Por outro lado, na motivação intrínseca a diferença estatística é 

assumida em todas as questões, e pelas médias constata-se que a motivação 

para a participação nas aulas é claramente maior por parte dos alunos de CT 

(m=3,98; dp=0,92), tal como acontece com os motivos para gostar de EF 

(m=3,84; dp=0,87), mas a média é mais elevada nos motivos para não gostar 

da disciplina nos alunos do curso de LH (m=2,24: dp=0,75), comprovando-se 

que a motivação intrínseca para a prática de desporto é claramente maior no 

curso de CT (t=2,368; p=0,020, t=2,464; p=0,015 e t=-2,534; p=0,013), como se 

pode verificar no anexo 6. 

Na comparação das questões por sexo verifica-se que na motivação 

extrínseca apenas não existe diferença expressiva na motivação para a 

participação nas aulas de EF, pelo que se pode assumir que nesta dimensão a 

motivação é igual entre ambos os sexos. Por sua vez, nos motivos pelos quais 

os alunos gostam ou não gostam da disciplina existem diferenças expressivas 

(t=2,577; p=0,011 e t=-2,986; p=0,004), e pelas médias conclui-se que a 

motivação para gostar das aulas é maior nos rapazes (m=3,43; p=0,82) e a 

desmotivação é mais acentuada nas raparigas (m=2,21; dp=0,76). 

Na motivação intrínseca a diferença por sexo está presente em todas as 

questões.  

4.3.1.8 Discussão dos resultados 

 

 Na comparação da motivação extrínseca por curso verificam-se 

diferenças significativas em três dos 16 itens, sendo um item referente à 

questão número 1, dois itens relativos à questão número 2. A partir da análise 
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realizada é possível sustentar através das diferenças significativas encontradas 

que, os alunos do curso CT valorizam estar com os amigos como um fator 

motivante para participar nas aulas de EF, mas também revelam gostar mais 

das aulas por sentirem que apresentam uma melhor prestação do que os 

colegas e por conseguirem esquecer as outras aulas. No geral os alunos do 

curso de CT apresentam maiores índices de motivação extrínseca do que os 

alunos do curso LH. 

 Em relação à motivação intrínseca verificam-se diferenças significativas 

em 12 dos 16 itens, sendo três referentes à questão número 1, cinco dos itens 

referentes à questão 2 e quatro à última questão.  

Constata-se que também para a motivação intrínseca os alunos do curso 

de CT se sentem mais motivados relativamente aos alunos de LH.  

 Desta forma, foram encontradas diferenças significativas tanto para a 

motivação extrínseca, quer como para a motivação intrínseca, concluindo que 

ambos os fatores são influenciadores da motivação. Estas diferenças também 

estão presentes nos estudos realizados por Fonseca (1993) e Marzinek e Neto 

(2007) que referem os fatores externos e internos, como influenciadores da 

motivação para a tarefa. 

Verifica-se ainda que os fatores intrínsecos são muito mais 

influenciadores do que os fatores extrínsecos, pois existe um maior número de 

itens com diferenças significativas na motivação intrínseca. Desta forma, 

conclui-se que as maiores diferenças entre os dois cursos ocorrem ao nível da 

motivação intrínseca. Estes resultados vão de encontro aos de Carreiro da 

Costa (1998, citado por Marzinek e Neto (2007)), que afirma que a motivação 

intrínseca é a mais persistente.  

Relativamente à comparação da motivação extrínseca por sexo 

constata-se que 8 dos itens em 16 possuem diferencias significativas. Ou seja, 

existem mais diferenças significativas entre sexos do que entre cursos, 

relativamente à motivação extrínseca. 

Os alunos do sexo masculino valorizam o rendimento tendo-o como fator 

motivante para a participação nas aulas, mas também demonstram gostarem 
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das aulas porque são reconhecidos pelos colegas e pelo professor e ainda pelo 

facto de considerarem que se saem melhor do que os colegas.  

As alunas demonstram um maior nível desmotivacional, apresentando 

uma maior concordância com os itens para não gostarem das aulas de EF. 

Assim, constata-se que no geral os rapazes apresentam maiores índices 

de motivação intrínseca que as raparigas. 

No que respeita à comparação da motivação intrínseca por sexo foram 

encontradas várias diferenças expressivas, nomeadamente em 10 dos itens, o 

que demonstra uma vez mais que existem mais diferenças significativas entre 

sexos do que entre cursos.  

No geral, os rapazes têm índices motivacionais intrínsecos superiores 

em relação às raparigas, o que foi comprovado também por Kobal (1996), 

verificando que os alunos da 8ª série estão mais motivados intrinsecamente 

para as aulas de EF. 

Uma vez mais denota-se também que na diferença entre sexos, existem 

mais diferenças na motivação intrínseca do que na extrínseca. 

Desta forma, confirma-se que a motivação intrínseca para a participação 

nas aulas de EF difere bastante por sexo, estando os rapazes mais motivados 

para a prática de atividade física. Estas diferenças de motivação são já 

encontradas nos estudos de Maia (2003), Alves (2003) e Kobal (1996), e a 

explicação para tal pode passar pela própria natureza das diferenças entre 

sexos. 

Após a comparação da motivação por item realizou-se a comparação da 

motivação extrínseca e intrínseca agrupada por questão e ver, deste modo, 

onde surgem as maiores diferenças por curso e por sexo.  

Desta forma, conclui-se que na motivação extrínseca, apenas existem 

diferenças significativas entre os cursos na questão do gosto pela disciplina. 

Contudo, em relação à motivação intrínseca verifica-se diferenças significativas 

em todas as questões. 

Na mesma comparação, mas agora referente ao sexo, na motivação 

extrínseca existem diferenças significativas na questão dois e três, eu gosto 
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das aulas de EF porque e não gosto das aulas de EF porque, respetivamente. 

Em relação à motivação intrínseca, uma vez mais manifestaram-se diferenças 

nas três questões. 

 

4.3.1.9 Conclusões 

 

 O objetivo deste estudo prendia-se pela necessidade de descobrirmos 

se realmente existiam diferenças de motivação entre alunos dos cursos de CT 

e LH e ainda entre o sexo masculino e feminino. 

 Foi verificado uma grande variação nas tendências motivacionais entre 

sexos e entre os dois cursos. Especificamente constatámos que os indivíduos 

do 10º ano de escolaridade do sexo masculino apresentam índices de 

motivação superiores relativamente ao sexo feminino na grande maioria dos 

itens avaliados. Podemos verificar que os alunos do curso de CT demonstram 

maiores níveis de motivação em praticamente todos os itens em relação aos 

alunos do curso de LH.  

 Assim, é possível comprovar que este estudo vai de encontro ao 

anteriormente realizado por Kobal (1996), que já tinha verificado diferenças 

motivacionais entre o sexo masculino e feminino  

De uma forma geral constatou-se que há tendência para a existência de 

maiores diferenças originadas pela variável sexo dos alunos do que 

propriamente pelo curso frequentado e ainda se verificou que os fatores 

intrínsecos são mais influenciadores do que os fatores extrínsecos. 

Foi ainda possível verificar que existem maiores diferenças ao nível da 

motivação intrínseca, tanto na comparação de sexos como na comparação dos 

cursos de CT e LH. 
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4.3.1.10 Sugestões para futuros trabalhos  

 

Ao longo deste trabalho o grande foco centrou-se nas questões da 

motivação extrínseca, comparando a diferença entre o sexo e entre os dois 

cursos, CT e LH. No entanto, considero que outros estudos podem ser feitos 

dentro desta perspetiva. Assim, deixo algumas sugestões para futuras 

pesquisas: 

 Realizar o mesmo estudo para todos os cursos existentes na escola; 

 Agora que sabemos que existem diferenças entre sexos e entre os 

cursos, seria pertinente perceber as causas para essas mesmas 

diferenças. 

 Verificar se existem variações nos níveis de motivação entre alunos do 

10º ano e 12º ano, de forma a perceber de que modo existe ou não 

influência na motivação dos alunos a nota de EF contar ou não para a 

média. 
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5. Conclusões e perspetivas para o futuro 

 

“Os dias passam e a cada dia a gente cresce mais e cria mais experiência, e 

passamos de pequenas pessoas para grandes pessoas!” 
3
   

Terminou! O meu estágio chegou ao fim.  

Dei os últimos passos sobre a ponte quilométrica. Atingi a sua 

extremidade, e conquistei o meu sonho, ser professora. 

Apesar de todo o trabalho tido ao longo do ano, possuo um sentimento 

de satisfação, de missão cumprida e neste momento reflito sobre os meus 

passos nesta minha longa caminhada que tanto desejei para que um dia se 

iniciasse. 

Considero os meus dias de estágio muito gratificantes e satisfatórios, em 

que mais do que sobreviver na escola, eu vivi alegremente as minhas primeiras 

aventuras como professora estagiária. 

Pela primeira vez ouvi os alunos a chamarem-me “professora”, o que 

para muitos até pode ser banal, para mim foi um momento único. Lecionei para 

uma turma real e praticamente minha, tendo todas as obrigações e funções 

que um professor deve ter. 

Encontrei uma nova casa e uma nova família, na qual dediquei muitas 

horas para que essa estrutura nunca aluísse. 

Como em tudo na vida, há sempre coisas boas e más, sentimentos bons 

e sentimentos maus. Por um lado estou feliz por terminar o meu estágio, pois 

sempre sonhei ser professora. Por outro sinto que esta aventura com os meus 

primeiros alunos chegou ao fim, algo que me entristece bastante. 

Os momentos que passei, não só com os meus alunos, mas com toda a 

comunidade escolar, ficarão sempre gravados na memória. Foi o primeiro ano 

a dar aulas, foi o meu primeiro momento da realização do meu sonho. 

E se hoje finalizo as minhas funções na escola como professora 

estagiária, amanhã acredito recomeçar como professora. 

“Tudo que é bom tem um fim e todo fim tem um recomeço.” 
Dalvan Miotto

http://pensador.uol.com.br/autor/dalvan_miotto/
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7. Anexos 

 
Anexo 1 

Questionário sobre a motivação dos alunos para as aulas de 

Educação Física 

  
Este questionário surge no âmbito do projeto de investigação inserido no 2º 

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

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Este estudo tem como objetivo avaliar a motivação dos alunos em relação 

às aulas de Educação Física. 

De seguida serão mencionados itens relacionados com a motivação para as 

aulas de Educação Física. Leia com atenção e assinale apenas a opção que 

considera correta para si. Todas as respostas são válidas. O questionário é 

anónimo. As respostas serão confidenciais, tendo apenas acesso a elas o 

investigador. 

 

Curso: ________________________________ 

Género: M (  ) / F (  ) 

Idade: ___ 

ESCALA  

1 = Discordo muito  

2 = Discordo  

3 = Estou em dúvida  

4 = Concordo  

5 = Concordo muito  
 

Observação: Por favor não deixe respostas em branco. Para cada item 
assinale um X apenas em uma alternativa.  
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Questões referentes à motivação extrínseca 

 
Escala 

Questão 1 Participo nas aulas de Educação Física porque: 

Itens 

Faz parte do currículo da escola 1 2 3 4 5 

Preciso tirar boas notas 1 2 3 4 5 

O meu rendimento é melhor que o dos meus colegas 1 2 3 4 5 

Estou com os meus amigos 1 2 3 4 5 

Questão 2 Eu gosto das aulas de Educação Física porque: 

Itens 

Esqueço as outras aulas 1 2 3 4 5 

O professor e os meus colegas reconhecem a minha 
performance 

1 2 3 4 5 

Sinto-me integrado ao grupo 1 2 3 4 5 

As minhas opiniões são aceites 1 2 3 4 5 

Saio-me melhor que os meus colegas 1 2 3 4 5 

Questão 3 Não gosto das aulas de Educação Física porque: 

Itens 

Não me sinto integrado ao grupo 1 2 3 4 5 

Tiro nota baixa 1 2 3 4 5 

Alguns colegas querem demonstrar que são melhores 
que os outros 

1 2 3 4 5 

Os meus colegas riem-se das minhas falhas 1 2 3 4 5 

O professor compara o meu rendimento com o de outro 
aluno 

1 2 3 4 5 

Não simpatizo com o professor 1 2 3 4 5 

As minhas falhas fazem com que eu não pareça bom 
para o professor 

1 2 3 4 5 
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9. OBRIGADA PELA PARTICIPAÇÃO… 

 

 

 

 
Questões referentes à motivação extrínseca 

 
Escala 

Questão 1 Participo nas aulas de Educação Física porque: 

Itens 

Sinto-me saudável com as aulas 1 2 3 4 5 

As aulas dão-me prazer 1 2 3 4 5 

Gosto de aprender novas habilidades 1 2 3 4 5 

Acho importante aumentar os meus conhecimentos 
sobre desporto e outros conteúdos 

1 2 3 4 5 

Gosto de atividades físicas 1 2 3 4 5 

Questão 2 Eu gosto das aulas de Educação Física porque: 

Itens 

O que eu aprendo faz-me querer praticar mais 1 2 3 4 5 

Aprendo uma nova habilidade 1 2 3 4 5 

Compreendo os benefícios das atividades propostas em 
aula 

1 2 3 4 5 

As atividades dão-me prazer 1 2 3 4 5 

Dedico-me ao máximo à atividade 1 2 3 4 5 

Movimento o meu corpo 1 2 3 4 5 

Questão 3 Não gosto das aulas de Educação Física porque: 

 Itens 

Quase não tenho oportunidade de jogar 1 2 3 4 5 

Exercito pouco o meu corpo 1 2 3 4 5 

Não consigo realizar bem as atividades 1 2 3 4 5 

Não sinto prazer na atividade proposta 1 2 3 4 5 

Não há tempo para praticar tudo o que eu gostaria 1 2 3 4 5 
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Tabela x – Comparação da Motivação Extrínseca por Área de Estudo 

 

 

 

 

 

3,60 1,44 -,758 ,450

3,79 1,12

3,23 1,50 ,146 ,884

3,19 1,31

2,70 1,16 1,316 ,191

2,40 1,14

3,79 1,22 2,028 ,045
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Faz parte do currículo da escola

Preciso tirar boas notas

O meu rendimento é melhor que o

dos meus colegas

Estou com os meus amigos

Questão 1

Esqueço as outras aulas

O prof essor e os meus colegas

reconhecem a minha perf ormance

Sinto-me integrado ao grupo

As minhas opiniões são aceites

Saio-me melhor que os meus

colegas

Questão 2

Não me sinto integrado ao grupo

Tiro nota baixa

Alguns colegas querem demonstrar

que são melhores que os outros

Os meus colegas riem-se das

minhas falhas

O prof essor compara o meu

rendimento com o de outro aluno

Não simpatizo com o prof essor

As minhas f alhas fazem com que eu

não pareça bom para o professor

Questão 3
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Tabela x – Comparação da Motivação Extrínseca por Sexo 
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Questão 1
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reconhecem a minha perf ormance

Sinto-me integrado ao grupo

As minhas opiniões são aceites

Saio-me melhor que os meus

colegas

Questão 2

Não me sinto integrado ao grupo

Tiro nota baixa

Alguns colegas querem demonstrar

que são melhores que os outros

Os meus colegas riem-se das

minhas falhas

O professor compara o meu

rendimento com o de outro aluno

Não simpat izo com o prof essor

As minhas f alhas f azem com que eu
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Questão 3
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Tabela x – Comparação da Motivação Intrínseca por Área de Estudo 
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3,65 1,04

3,74 1,25 1,559 ,122
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4,07 1,02 2,963 ,004

3,42 1,18

4,00 ,93 2,561 ,012

3,44 1,18

4,16 1,16 2,079 ,048

3,74 1,11

3,74 1,08 2,249 ,027

3,23 1,15

3,95 ,95 2,413 ,018

3,44 1,14

3,95 ,97 2,590 ,011

3,40 1,16

3,91 1,11 2,709 ,008

3,28 1,22

3,60 1,18 ,568 ,571

3,47 1,10

3,88 ,95 2,291 ,024

3,44 ,93

1,84 1,11 ,259 ,796

1,79 ,77

1,56 ,82 -2,874 ,005

2,14 1,19
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Sinto-me saudáv el com as aulas

As aulas dão-me prazer

Gosto de aprender novas habilidades

Acho importante aumentar os meus

conhecimentos sobre desporto...

Gosto de ativ idades f ísicas

Questão 1

O que eu aprendo f az-me querer

praticar mais

Aprendo uma nova habilidade

Compreendo os benef ícios das

ativ idades propostas em aula

As at iv idades dão-me prazer

Dedico-me ao máximo à ativ idade

Movimento o meu corpo

Questão 2

Quase não tenho oportunidade de

jogar

Exercito pouco o meu corpo

Não consigo realizar bem as

ativ idades

Não sinto prazer na ativ idade

proposta

Não há tempo para prat icar tudo o

que eu gostaria

Questão 3
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Tabela x – Comparação da Motivação Intrínseca por Sexo 
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3,68 1,00

3,89 1,31 2,521 ,013

3,28 1,12

4,15 1,12 3,118 ,002

3,47 1,05

4,04 1,16 2,545 ,013

3,51 ,93

4,36 1,03 3,261 ,002
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Sinto-me saudáv el com as aulas

As aulas dão-me prazer

Gosto de aprender novas habilidades

Acho importante aumentar os meus

conhecimentos sobre desporto...

Gosto de ativ idades f ísicas

Questão 1

O que eu aprendo f az-me querer

praticar mais

Aprendo uma nov a habilidade

Compreendo os benef ícios das

ativ idades propostas em aula

As at iv idades dão-me prazer

Dedico-me ao máximo à ativ idade

Movimento o meu corpo
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Quase não tenho oportunidade de

jogar

Exercito pouco o meu corpo

Não consigo realizar bem as

ativ idades

Não sinto prazer na ativ idade proposta

Não há tempo para prat icar tudo o que

eu gostaria

Questão 3
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Tabela x – Comparação da Motivação Extrínseca e Intrínseca por Área de Estudo 

 

 

Anexo 7 

Tabela x – Comparação da Motivação Extrínseca e Intrínseca por Sexo 
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