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Resumo 

 

O Estágio Profissional, como toda a nossa formação, rege-se por normas 

orientadoras e surge como um espaço de aprendizagem indispensável na formação 

e desenvolvimento do professor. Neste entendimento, este documento representa, 

um momento de cumplicidade e partilha pedagógica e reflexiva, com o objetivo de 

narrar e refletir sobre as várias incidências do estágio, desde o planeamento às 

atividades extracurriculares desenvolvidas na escola da APEL. O núcleo de estágio, 

composto por 4 estagiários, foi acompanhado por 2 orientadores, com quem partilhei 

informações e experiências que me ajudaram ao longo do ano letivo. Este relato 

abrange 3 áreas de desempenho: área 1 – Organização e Gestão do Ensino e 

Aprendizagem, que engloba a conceção, o planeamento, a realização e a avaliação 

do ensino. Nesta área é dado destaque ao tempo de empenhamento motor da turma 

e às questões da motivação, que foram objeto de aprofundamento no estudo 

efetuado; área 2 – Participação na Escola e Relações com a Comunidade, que 

abrange todas as atividades não letivas e as atividades entre a escola e a 

comunidade envolvente realizadas com a participação do núcleo de estágio e do 

grupo de Educação Física. Nestas participações foi visível que enquanto estagiários 

tivemos um papel dinamizador na escola; área 3 – Desenvolvimento Profissional, que 

abrange atividades promotoras do sentido de pertença, inovação e identidade 

profissional. Neste âmbito, a reflexão efetuada acerca do que realizei na escola foi 

fundamental para o desenvolvimento do conhecimento profissional. Neste documento 

as áreas mencionadas estão plasmadas nos diferentes capítulos, que termina com 

um ponto conclusivo e menção das perspetivas para o futuro. 

 

 

 

Palavras-Chave: Estágio Profissional, Motivação, Reflexão, Educação Física, 

Empenhamento Motor, Sucesso.  
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Abstract 

 

The practicum, as all of our teacher training, is governed by guidelines and emerges 

as a space for essential learning in the educational context and teacher development. 

In this understanding, this document represent a moment of complicity and 

pedagogical and reflective sharing, in order to narrate and reflect on the various 

implications of the practicum, from planning to the development of extracurricular 

activities in the school of APEL. The group, consisted of four pre-service teachers, was 

oriented by two supervisors who shared information and experiences that had helped 

me throughout all the school year. This report covers three performance areas: area 1 

– Organization and Management of Teaching and Learning, which includes the 

design, planning, implementation and evaluation of teaching. In this area is given 

prominence to the academic learning time and motivation; area 2 – Participation in 

School and Community Relationships, which covers all extracurricular activities and 

activities between school and school community, held with the participation of the pre-

service teachers and Physical Education group. Through these participation was 

visible that it´s possible to make a difference and have an active and leading role in the 

school; area 3 – Professional Development, which covers activities that promote a 

sense of belonging, identity and professional innovation. In this context, a personal 

reflection about what I had performed in the school was essential to the development 

of my professional knowledge. Areas mentioned in this document are molded in 

different chapters that finalized with a conclusive point and mention of perspectives for 

the future. 

 

 

 

Keywords: Practicum, Motivation, Reflection, Physical Education, Time Academic 

Learning, Success.  
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1. Introdução 

 

O Relatório de Estágio (RE) insere-se no âmbito da unidade curricular Estágio 

Profissional (EP), integrada no Mestrado do Ensino da Educação Física nos ensinos 

Básico e Secundário. Esta unidade curricular tem como principal propósito promover 

o desenvolvimento integral do estudante-estagiário no contexto escola. Neste sentido, 

é fulcral no processo de desenvolvimento o desempenho da função educativa, 

impulsionando um ensino de qualidade e reflexivo, de forma a que o professor seja 

capaz de analisar, refletir e justificar o que faz em consonância com os critérios do 

profissionalismo docente. 

O estágio trata-se de um momento de excelência, de formação e reflexão, que 

Piéron (1996, p. 16) refere como um “momento que assume particular interesse na 

formação dos professores por ser uma etapa de convergência, de confrontação entre 

os saberes "teóricos" da formação inicial e os saberes "práticos" da experiência 

profissional e da realidade social do ensino.” 

É no seguimento destes pressupostos que se insere o presente relatório, que 

tem como principal objetivo descrever o meu percurso enquanto estagiário, fazendo, 

por isso, uma reflexão do processo de conceção e planeamento, bem como das 

atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo, que contribuíram de forma 

determinante para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Este relatório final surge como a última etapa deste processo e, por isso, 

pretendo realizar uma introspeção acerca do trabalho efetuado, identificando e 

enumerando tanto os aspetos positivos como os negativos (dificuldades), permitindo, 

assim, tornar as minhas futuras atuações mais eficazes e eficientes. 

Importa salientar que neste documento o pretendido não é efetuar qualquer 

tipo de juízo de valor, mas sim refletir sobre a prática pedagógica de um ano muito 

exaustivo, e ao mesmo tempo muito produtivo, não só porque permitiu experiências 

de aprendizagens constantes, mas porque também possibilitou um contínuo convívio 

com alunos, colegas professores e funcionários. 

Segundo Gomes (2002), o relatório escrito é tão importante como o próprio 

trabalho realizado, na medida em que assegura a transmissão e valorização dos 

resultados do esforço investido no trabalho. 
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Desde já se sublinha toda a importância deste processo de formação, que se 

idealiza contínuo e não estagnado no tempo, pois apesar de ser inquestionável a 

importância do saber teórico e científico, é incontornável que só a experiência, ou 

seja, a utilização na ação desse conhecimento, permite evoluir.  

Deste modo, é visível que o estágio assume uma grande importância na 

formação de um professor, não sendo o “fim” mas sim o “princípio” de mais uma 

longa caminhada. 

O estágio deve proporcionar o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do percurso académico, no meu caso da Licenciatura e do Mestrado, 

preparando e desenvolvendo a capacidade do professor estagiário para a realização 

de uma componente prática que o habilitará para a docência. 

Ainda dentro do âmbito do estágio, os orientadores têm como objetivo 

fundamental ajudar os estagiários a aplicar o conhecimento adquirido ou que está a 

ser construído e, também, ajudá-los a encontrar as soluções mais adequadas para os 

problemas com que se deparam no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, para a elaboração deste relatório foram considerados os fatores que 

entendi serem pertinentes e relevantes para uma adequada compreensão do ano de 

estágio que desenvolvi e que, em traços gerais, se encontra estruturado em quatro 

capítulos:  

 Capítulo I – Dimensão Pessoal 

 Capítulo II – Enquadramento da Prática Profissional 

 Capítulo III – Realização da Prática Profissional 

 Capítulo IV – O Professor para além da aula de EF 

Por fim, é apresentada uma conclusão e perspetivas para o futuro, tendo em 

conta este relatório e todo o EP.  
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Capítulo I  
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2. Dimensão Pessoal 

 

2.1. Reflexão autobiográfica 

 

Eu, José Vítor Camacho Ferreira, sou natural da ilha da Madeira e resido na 

freguesia do Campanário, concelho da Ribeira Brava, local onde comecei a dar os 

primeiros pontapés na bola. Esta vivência motora, em tenra idade, teve lugar na 

escola do 1º ciclo da Corujeira, em Campanário, contribuindo para o meu 

desenvolvimento motor. 

O Desporto sempre foi para mim uma referência, embora só tenha sido atleta 

federado um ano, como sénior de Futsal no CDRB. O gosto pela atividade desportiva, 

bem como por crianças e jovens foi crucial para que neste momento esteja a terminar 

o Mestrado em Ensino na FADEUP, realizando o estágio no meu arquipélago, ou 

seja, numa escola da Região Autónoma da Madeira.  

As principais vivências desportivas ocorreram, essencialmente, nas aulas de 

Expressão e Educação Físico-Motora, no 1º ciclo, e de Educação Física do 5º ano até 

ao ensino secundário, acrescidas do ”jogar à bola” com colegas e amigos da escola. 

Na altura, estava longe de tirar ilações acerca da profissão que queria exercer no 

futuro. 

Aos 14 anos terminei o 9º ano e optei pela Área de Desporto no ensino 

secundário, que frequentei durante três anos. Nessa altura foi quando comecei a 

equacionar que o meu futuro poderia ser nesta área. A experiência dos três anos 

anteriores na área desportiva, ao longo do ensino secundário, levou-me a realizar os 

pré-requisitos para entrar na Universidade da Madeira, no curso de Educação Física 

e Desporto. A entrada acabou por se concretizar pela reunião de condições que o 

permitiram, isto é, passar nos testes físicos e obter aprovação no exame de 

Matemática. 

Foram três anos de Licenciatura, a que se juntaram outros três com o 

aparecimento do processo de Bolonha, porque nessa ocasião não entrei no ramo 

ensino, tendo só concorrido posteriormente com a abertura do Mestrado em Ensino 

na Universidade da Madeira. Nesse concurso não consegui entrar, pelo que tomei 

em consideração a opção de concorrer ao Mestrado da FADEUP. Assim, entrei no 
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Mestrado na FADEUP e após dois anos de viagens, muito trabalho, empenho e 

dedicação, cheguei ao final. 

O primeiro ano do Mestrado foi um ano marcante por ter estado fora do 

ambiente familiar, em plena cidade do Porto. Neste espaço aprendi a tornar-me 

independente e mais responsável. Foi também neste espaço que o gosto pelo 

Desporto cresceu, bem como a experiência em modalidades que possuía menos 

requisitos, como a dança e o andebol. Este foi, sem dúvida, uma etapa importante da 

minha formação, que me permitiu adotar novas formas e meios capazes de no futuro 

contribuírem para me tornar um melhor professor. 

Após este pequeno balanço do meu percurso académico, volto à Universidade 

da Madeira e, neste caso particular, refiro-me ao meu percurso desportivo. Foi 

durante a Licenciatura que decidi integrar a equipa de futebol de 11 da Associação 

Académica da Universidade da Madeira. Mesmo sem estar inscrito no Campeonato 

Regional, continuei a treinar, mantendo-me ativo fisicamente. 

Foram três anos fantásticos, onde participei nos CNU, tendo como ponto alto o 

título de Campeão Nacional em 2008, na cidade de Aveiro. Infelizmente, por falta de 

verbas, a equipa/Universidade não conseguiu participar no Europeu da Ucrânia, 

nesse ano. 

Em simultâneo, e uma vez que experimentar novos desafios é algo que me 

cativa, enquanto estive na Universidade da Madeira dediquei-me a outra atividade, o 

râguebi. 

Relativamente ao meu percurso profissional, gosto essencialmente de futebol 

e decidi estrear-me como treinador desta modalidade, pelo que estou a treinar 

crianças no clube da minha terra, o CDRB, desde 2007, estando neste momento 

prestes a começar a sexta época no clube. 

Ainda no que concerne à experiencia profissional, participei, colaborei e 

trabalhei em vários projetos, nomeadamente no verão, em atividades de tempos 

livres (ATL), o Open de golfe da Madeira, aulas de natação, atividades em bairros 

sociais, etc.. Enfim, de uma ou de outra maneira, sempre estive ligado à atividade 

desportiva, o que me permitiu adquirir uma bagagem relevante que foi utilizada na 

prática letiva e noutros contextos desportivos, como o treino.  

Relativamente à experiência como treinador, durante o tempo em que estive 

no Porto, ajudei um colega, aluno do segundo ano do Mestrado, a dar treinos de 

futsal, desempenhando o papel de treinador adjunto numa equipa de 
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toxicodependentes nos serviços de assistência das organizações de Maria (SAOM), 

que participava numa liga de inclusão social, em parceria com a Associação de 

Futebol do Porto (AFP). 

Além de uma experiência profissional, esta foi uma experiência muito 

enriquecedora para mim enquanto pessoa, uma vez que me completou a nível 

pessoal. Depois de trabalhar com bebés, crianças, jovens e idosos, este espaço 

permitiu-me ter experiência com seniores. Este tipo de atividade torna-se bastante 

gratificante, pois por momentos vemos pessoas que estão completamente distantes e 

frustradas com a vida, com um sorriso e empenhadas num contexto diferente. Esta 

realidade acaba por ser similar, de certa forma, ao trabalho desempenhado com 

miúdos de bairros sociais na ilha da Madeira, cada um deles com os seus problemas 

pessoais e familiares. 

Fazendo uma análise global desta reflexão biográfica, reforço a convicção que 

tinha da importância do “ser professor” como um ser humano com responsabilidade e 

sempre pronto a ajudar os seus alunos, seja na escola ou noutras circunstâncias 

desportivas e pedagógicas. 

Assim, considero que “ser professor” deve acima de tudo ser entendido como 

uma profissão de extrema importância e responsabilidade, uma vez que a 

aprendizagem dos alunos e a sua preparação para serem cidadãos ativos e 

conscientes no futuro impõe-se como meta principal. De facto, ser professor não deve 

ser somente lecionar, mas dotar os alunos de princípios, que façam deles pessoas 

integras e capazes de garantirem um futuro melhor. 

Segundo Meleiro (2002) “ser professor” é uma profissão louvável, que merece 

respeito e consideração pela nobre missão de quem a exerce, ao transmitir os seus 

conhecimentos aos alunos. 

Por fim, enquanto futuro professor tentarei sempre que a minha prática letiva 

tenha por base todas as considerações que referi anteriormente e farei sempre um 

trabalho permanente de entrega aos meus alunos, transmitindo-lhes uma conduta 

correta, que os ajudará a ser pessoas melhores.  
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2.2. Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

 

No meu entender, este estágio visa a formação de docentes detentores de 

capacidade reflexiva, daí a necessidade de refletirmos sobre tudo o que fazemos, de 

maneira a analisar e justificar as decisões, em conformidade com os critérios da 

profissão docente.  

O estágio foi o culminar de uma formação que começou há dez anos atrás na 

Universidade da Madeira. Neste período estive dois anos sem estudar após ter obtido 

a Licenciatura em 2009. Aproveitei esta fase para realizar um EP na Associação de 

Basquetebol da Madeira (ABM), onde adquiri novas competências e um 

conhecimento mais aprofundado das regras e aspetos técnico-táticos, em resultado 

da participação em diversas iniciativas: desde atividades nas escolas de 1º ciclo da 

RAM, à colaboração nos treinos de seleção, acompanhando os sub14 feminino no 

torneio juvenil em Portimão, passando pelo Compal Air, onde adquiri conhecimentos 

que me permitiram levar, neste ano de estágio, duas equipas da escola da APEL à 

competição. Deste evento destaco a presença das juniores femininas na fase 

nacional, em Guimarães. 

As expetativas que tinha foram concretizadas, pois obtive um conhecimento 

mais aprofundado da escola e estabeleci um excelente relacionamento com toda a 

comunidade escolar, ganhando mais à vontade e experiência ao longo do ano letivo 

em termos da componente de lecionação, bem como de outras atividades 

extracurriculares que desempenhei. 

Sou defensor de que as experiências vivenciadas no terreno foram e são 

muito mais produtivas, porque vivências sem conhecimento perdem sentido. Esta foi 

também uma forma melhor de conseguir adaptar aquilo que aprendi ao longo dos 

anos de estudo, das várias formações e das atividades em que participei ou 

colaborei. 

Na generalidade, as expetativas que possuía em relação ao núcleo de estágio 

foram concretizadas e, não raras vezes, excedidas. Foram verdadeiros colegas de 

trabalho e, acima de tudo, autênticos amigos que me fizeram “crescer” como 

professor e como pessoa. 

Sendo a união a fazer parte do sucesso, enquanto colegas de estágio 

ajudamo-nos mutuamente, consoante as dificuldades que foram aparecendo, lutando 
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contra todas as adversidades, transpondo a maior parte das barreiras como equipa, 

mas também sobressaindo como individualidades, por sermos todos diferentes. 

Numa primeira fase na escola, as questões que mais me preocupavam 

reportavam-se à relação pedagógica: será que tinha capacidade de criar uma boa 

relação com os alunos, motivando-os para a aula e conseguindo transmitir os 

conhecimentos de forma clara e precisa, de modo a que fossem assimilados, 

contribuindo, assim, para o seu desenvolvimento motor, afetivo e cognitivo? 

Efetivamente, o estágio deixou-me contente e entusiasmado com esta 

oportunidade de desenvolver a minha competência profissional em vivências de 

contexto real. 

Este estágio contribuiu fortemente para a minha formação, sendo também 

uma oportunidade para contribuir e ajudar os meus alunos a serem responsáveis e a 

compreenderem a importância da prática desportiva na manutenção de uma vida 

saudável. 

Sabia que estava a iniciar uma nova fase da minha vida e, após tantos anos 

como aluno, teria finalmente a oportunidade de saber como era “estar do outro lado”. 

Esta situação, por um lado, suscitava-me algum receio, por outro, constituía um 

grande desafio às minhas capacidades. 

Desde o início queria implementar um trabalho capaz de motivar a minha 

turma, promovendo a coesão, a entreajuda e a cooperação entre todos, utilizando os 

alunos mais habilidosos como agentes de ensino, de modo a ajudarem os colegas 

com mais dificuldades. Contudo, dadas as circunstâncias da própria turma, objeto de 

menção mais detalhada noutro ponto deste documento, nem sempre foi possível. 

Ainda em relação à turma, gostaria de ficar na memória dos meus alunos, que 

estes me recordassem como um professor que os marcou pela positiva, que os 

motivou para a prática. Espero, ainda, que estes tenham aprendido conteúdos para 

evoluírem cada vez mais ao nível motor, afetivo e cognitivo. 

No que concerne ao núcleo de estágio, passei a pertencer a um novo grupo 

de trabalho neste ano letivo que agora termina. Desta forma, admiro o facto de o 

nosso relacionamento ter sido efetuado sem conflitos e sobressaltos, pois apesar da 

exigência e especificidade do ano em questão, tal não impediu que criássemos boas 

relações de amizade, que provavelmente perdurarão para o resto da vida. 

O sucesso deste grupo de estágio dependia da entrega, dedicação e 

capacidade de trabalho de cada um de nós, pelo que sempre estive disposto a 
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contribuir para a formação de um grupo coeso, solidário, onde a harmonia marcasse 

presença. 

Sendo um grupo de estágio coeso, facilitou o processo de orientação, onde a 

professora orientadora da FADEUP e o cooperante da APEL também foram parte 

relevante deste processo, pelo seu apoio e exigência. As suas experiências ao nível 

da docência fizeram-me evoluir como profissional, pois sempre estive recetivo às 

críticas e trocas de opiniões, que me permitiram aprofundar conhecimentos e realizar 

pesquisas que se revelaram importantes para este processo de formação. 

O sentido de responsabilidade com que assumi o estágio, bem como o 

processo de orientação, foram fundamentais, permitindo-me dar resposta às 

necessidades e interesses da disciplina por recurso à reflexão sobre todo o processo 

ensino-aprendizagem. 

Em conclusão, foi um ano letivo cheio de vivências, experiências e de 

aprendizagens, em que ganhei algumas bases necessárias para enfrentar o mundo 

do trabalho. Realço ainda a ajuda do grupo de EF, não esquecendo os meus alunos 

e todos os participantes das atividades extracurriculares: sem eles e sem uma relação 

de respeito mútuo, confiança e compreensão, não seria possível terminar com 

sucesso este processo de aprendizagem.  
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3. Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. O contexto de estágio 

 

O Funchal é uma cidade portuguesa localizada na ilha da Madeira e a mais 

populosa fora do território continental Português. A cidade coincide com o seu 

concelho, subdividindo-se em 10 freguesias. 

O município situa-se no extremo Sul da ilha, sendo banhado pelo oceano 

Atlântico, confinante a Oeste com o concelho de Câmara de Lobos, a Norte com o 

concelho de Santana e Machico e a Este com o de Santa Cruz. 

A nível nacional, o Funchal conta-se entre as cidades de maior dimensão e 

importância. A nível regional, é a capital da RAM e o núcleo de uma área 

metropolitana em formação e que engloba também os concelhos de Câmara de 

Lobos e Santa Cruz. Em termos de população, o Funchal aloja quase metade da 

população total da Região e concentra a maior parte dos serviços e equipamentos 

fundamentais (PEE, 2008). 

A cidade cresceu numa encosta de grandes dimensões, disposta em 

anfiteatro e que sobe rapidamente do nível do mar até algumas centenas de metros, 

culminando num conjunto de elevações a partir das quais se desenvolve a área 

montanhosa do concelho (PEE,1 2008), como se pode observar na Figura 1. 

 

Figura 1 – Cidade do Funchal 

 

                                            
1 PEE: é a filosofia subjacente a uma dinâmica de escola, define princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas caraterísticas da 

comunidade educativa, de acordo com as orientações nacionais, estabelece metas prevendo parcerias e tendo em conta os recursos disponíveis 

(materiais, humanos, etc.), define as políticas educativas para aquela comunidade educativa, clarifica os aspetos de gestão. 

BATISTA, P. & MESQUITA, I. (2011). Apontamentos fornecidos e lecionados na unidade curricular de Desenvolvimento Curricular. 2º Ciclo em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. Porto: Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
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Do ponto de vista urbanístico, o Funchal constitui um magnífico exemplo de 

instalação humana inserida com equilíbrio no território. A ocupação do referido 

anfiteatro, voltado a sul, permitindo usufruir das ótimas condições climáticas e a sua 

estreita relação com uma linha de costa extensa e de grande beleza, resultou na 

imagem de grande qualidade, não sendo demais acentuar o seu carácter exclusivo. É 

este conjunto, em que a presença do Homem e da Natureza se interligam de forma 

harmoniosa, que constitui a singularidade do Funchal e que representa um valor 

patrimonial essencial para a manutenção da qualidade de vida da sua população e 

para o reforço da procura dos visitantes (PEE, 2008). 

Após análise da informação anterior, as ótimas condições que o contexto de 

estágio apresenta e o local onde está situado pode de alguma maneira interferir no 

processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos. 

Em suma, sendo o Funchal um local fantástico com um clima agradável, a 

nossa planificação do ano letivo teve que ter por base estes aspetos, de forma a 

privilegiarmos o sucesso educativo dos nossos alunos.  
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3.2. A escola da APEL 

 

Num Mundo em constante mudança, exige-se à Escola de Hoje, um projeto 

que mobilize vontades, desperte capacidades, congregue energias, tendo em conta o 

sucesso educativo (PEE, 2008). 

A escola, como sabemos, é uma estrutura viva, profundamente inscrita nas 

sociedades, que espelhará sempre as circunstâncias sociais, económicas, científicas 

e culturais próprias de cada momento da evolução daquelas (Morgado, 2001). 

A escola é uma organização social constituída para transmitir valores sociais e 

tem como finalidade a formação dos alunos. Para que isso ocorra são necessárias 

experiências de aprendizagem, sendo o ambiente educativo um espaço privilegiado 

para essa aprendizagem. Nesse sentido, quando se pensa nas formas de 

administração escolar, na elaboração do projeto pedagógico, no currículo e nos 

planos de ensino, surge já a preocupação com o contexto social e cultural da escola e 

com as expetativas da comunidade (Libâneo, 2004, p. 108). 

Assim, a escola transmite conhecimentos e ajuda no desenvolvimento do 

aluno, estando a sua atividade centrada na comunicação. A escola, no geral, e o 

professor, em particular, possuem, pela sua abrangência e responsabilidade, uma 

importância primordial na educação dos jovens. 

A APEL (Associação Promotora do Ensino Livre) é uma escola católica e 

privada, situada na ilha da Madeira, mais precisamente localizada em Santa Luzia, 

Caminho dos Saltos, número 6 ou Caminho do Til número 69, 9050-219, Funchal 

(Figura 2). Foi fundada a 21 de julho de 1978, tendo dado início à sua atividade a 1 de 

outubro de 1978 (Planeamento Anual 2012/2013). 

 

 

Figura 2 – Escola da APEL 
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Segundo o diretor da escola da APEL, a Escola Católica é um espaço de 

cultura crítica, com valores inspirados pelo Evangelho e com um Projeto Educativo 

inspirado na fé cristã (PEE, 2008). 

A escola da APEL foi criada quando, em meados dos anos 70, se reconheceu 

a necessidade da existência de um estabelecimento do ensino particular de nível 

complementar, atual secundário, onde os alunos que terminavam o 3º ciclo 

pudessem continuar a optar pelo ensino privado. Atualmente, a escola desenvolve a 

sua atividade também na vertente profissional, tendo em vista os jovens da RAM que, 

não estando vocacionados para o ensino superior, optem por entrar no mercado do 

trabalho, preocupando-se com uma constante adaptação às exigências do mercado 

de trabalho (Planeamento Anual 2012/2013). 

A escola da APEL continua, portanto, a apoiar-se para o seu aperfeiçoamento, 

valorização e prestígio, na colaboração de todos e, de um modo particular, na 

colaboração e participação ativa dos professores e alunos. A escola da APEL crê na 

educação para a responsabilidade, o que passa pela responsabilidade partilhada por 

toda a comunidade da escola (Regulamento Interno, 2013). 

O seu projeto educativo preocupa-se com a qualidade, com grandes opções 

pedagógicas, tais como a perspetiva personalizadora/humanista da educação, 

definidora de cidadania solidária, síntese entre a vida, a cultura e a fé; a participação e 

a cooperação como dinâmica fundamental da ação educativa da comunidade; a 

educação, na mudança e para a mudança exigida pelos novos desafios do século 

XXI, e, por último, educação de excelência no contexto de uma escola cultural. 

Constitui-se como pessoa coletiva de fim interessado não lucrativo, de reconhecida 

utilidade pública, paralelismo pedagógico, acreditação e abrangida pela lei do 

mecenato (PEE, 2008).  
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3.2.1. Integração na escola 

 

No que concerne à chegada à escola, foi bom aperceber-me de que os 

colegas que exercem a profissão docente há vários anos estavam disponíveis para 

me ajudar, isto independentemente do assunto e/ou atividade. É evidente que tive 

mais contato com uns do que com outros, contudo foi notória a ajuda de todos, como 

se pode constatar pela disponibilidade dos professores que lecionavam no mesmo 

tempo letivo, cedendo-me as instalações de que necessitava. 

Refletindo um pouco sobre a integração na escola, posso dizer que esta foi 

muito positiva. Neste processo o PC foi um estratega fundamental na integração, 

dando-me liberdade para poder expor as minhas ideias, para procurar o que 

precisava de forma a aprender cada vez mais. Paralelamente, ele também foi 

expondo as suas experiências positivas e negativas, fazendo-me sentir mais 

confiante na minha própria integração. Deste modo, ficou bem patente que ser PC é 

uma responsabilidade e um desafio e requer um determinado tipo de perfil. Acresce 

que, como refere Reina (2013), o PC tem muita responsabilidade na imagem que dá 

da EF aos futuros profissionais. 

Através do PC tive conhecimento dos espaços para lecionar por período, de 

situações que coincidiam com as minhas aulas, como por exemplo, ensaio para a 

bênção das capas (finalistas do 12º ano), bem como outras reuniões na escola. De 

facto, ele foi importante em tudo o que era necessário, de modo a que o ano letivo 

decorresse da melhor forma.  
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3.2.2. Espaços, equipamentos e materiais desportivos: limitações e 

potencialidades 

 

A escola da APEL oferece para a área de EF dois polivalentes no exterior 

(oeste e este), um ginásio e uma sala polivalente interior com uma sala de 

musculação, espaços estes que estão em bom estado de conservação. Tendo em 

conta esses espaços, o Programa Nacional de EF e a rotatividade dos espaços pelos 

três períodos letivos, de modo a que as turmas passassem por todos durante o ano 

letivo, a planificação das minhas aulas implica ter em conta as várias condicionantes. 

E embora o sucesso pedagógico não seja unicamente determinado pelas condições 

materiais, com uma boa transmissão e gosto para o comunicar, pode existir um 

ensino de qualidade, independentemente de onde as aulas sejam lecionadas. 

Em relação ao material desportivo, a escola usufrui de uma grande 

diversidade de material didático. Contudo, há falhas, designadamente redes de 

badminton: mesmo depois de a escola ter adquirido mais material, nem sempre foi 

suficiente para algumas matérias de ensino. 

De realçar que estas condições contribuíram de forma direta para o sucesso 

do processo de ensino-aprendizagem desenvolvido ao longo do ano, pois, consoante 

o espaço disponível e o próprio material, condicionava a modalidade a abordar por 

parte de qualquer professor de EF da escola, existindo limitações e potencialidades 

aquando do planeamento anual.  
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3.2.3. O grupo de Educação Física: um exemplo de coesão 

 

O grupo de EF demonstrou ser um grupo coeso, que desde o início funcionou 

como elemento facilitador de integração na escola. Tal pode ser comprovado pelos 

convites dirigidos ao núcleo de estágio para participar nas atividades desenvolvidas 

pelo grupo, que estavam integradas no plano anual de atividades. 

O grupo é constituído por seis professores, incluindo o professor cooperante, o 

presidente/delegado e a diretora de instalações, estes últimos dois eleitos para este 

ano letivo. Também fizeram parte deste grupo os quatro estagiários da FADEUP. 

Em termos organizativos, o grupo reunia semanalmente para planear, 

organizar e fazer o balanço das atividades desenvolvidas, sendo de realçar o espírito 

trabalhador e a disponibilidade de interajuda entre todos. 

A cooperação existente revelou-se extremamente importante, especialmente 

para mim, na medida em que, tal como refere Jesus (2002), o trabalho em equipa 

pode permitir a redução do isolamento, o fornecimento de apoio ou suporte social, a 

convergência nas estratégias utilizadas para a resolução de problemas, bem como a 

aprendizagem e o desenvolvimento profissional dos professores. Neste sentido, 

perspetivo a cooperação entre professores como um possível caminho para o bem-

estar docente e para a inovação e qualidade do ensino. 

Um dos fatores que facilitou a integração na escola, e consequentemente na 

comunidade educativa, foi, sem dúvida, a relação de amizade e camaradagem com o 

grupo. Esta relação foi progressivamente alicerçada pelo contato diário que 

mantínhamos e pelas reuniões de grupo. 

Todavia, nem tudo foi perfeito (provavelmente, nada o é), pois foram visíveis 

as diferenças nas formas de pensar e nos vários métodos e hábitos de trabalho. Mas, 

agora à distância e quando analisadas com frieza e clarividência, constato que as 

diferenças resultaram apenas do facto de cada pessoa e de cada professor serem 

pessoas singulares. 

A coesão é sinal de sucesso – todos unidos em prol de um objetivo é 

fundamental para que a escola tenha benefícios, ganhe credibilidade e, neste caso 

concreto, sendo uma escola privada, importa ganhar novos alunos. Este 

reconhecimento da escola só é possível se esta primar pela qualidade, de modo a 

poder assumir-se como uma referência a nível regional. 
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Com efeito, as dinâmicas de grupo facilitam a ação, potenciando a integração 

das forças existentes no próprio grupo. 

Em suma, considero que este grupo de EF foi dinâmico e coeso, sendo de 

destacar o trabalho e a procura de inovação para as atividades da escola, procurando 

proporcionar aos alunos boas condições de aprendizagem em atividades mais 

radicais e menos comuns nas aulas de EF, como são exemplo as atividades anuais: 

o dia do amigo, a feira da saúde e a APEL 100 limites, que o grupo organiza com total 

apoio da direção da escola.  
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3.3. A minha turma 

 

A turma do 12º ano em que lecionei é da área de Artes Visuais (Figura 3) e é 

constituída por onze alunos, nove do sexo feminino (81,8%) e dois do sexo masculino 

(18,2%). Atendendo ao que Marques (1994) advoga, a caraterização dos alunos da 

turma é importante na medida em que esse conhecimento permite ao professor 

promover uma melhor integração escolar dos alunos, criando condições mais 

propícias para o seu desenvolvimento pessoal e social. 

De acordo com Roldão (1995), a caraterização da turma deve ser elaborada 

no início do ano letivo, de modo a permitir ao Conselho de Turma (CT) ficar na posse 

de informações relevantes, numa perspetiva formativa e construtiva no intuito de 

melhor planificar e calendarizar as diversas atividades a desenvolver com os alunos, 

bem como articular e contextualizar os diferentes saberes. Deste modo, cada 

disciplina pode contribuir para a construção e consolidação de aprendizagens, 

gerando, assim, processos de cooperação interdisciplinar. 

A ficha biográfica desenvolvida pelo gabinete de EF da escola foi entregue e 

preenchida pelos alunos no início do ano letivo, esta visou atingir alguns objetivos 

fundamentais, tais como obter um conjunto de informações relevantes acerca das 

caraterísticas gerais dos elementos da turma. 

Outras informações foram ainda solicitadas, de modo a obter informações que 

permitissem intervir no processo ensino-aprendizagem de forma mais eficaz e 

individualizada, identificando casos problemáticos e as limitações e potencialidades 

que a turma apresentava para um melhor desenvolvimento das aulas. 

Assim, neste estudo biográfico, procurei conhecer de forma pormenorizada os 

alunos, quer no contexto escolar, quer fora dele, ou seja, foi extensível ao ambiente 

familiar e à ocupação dos tempos livres, às expetativas e motivações em relação ao 

espaço escolar, etc.. Considerei que estes conhecimentos são indispensáveis para o 

professor, na medida em que este deve conhecer os seus alunos para poder retirar 

informações “extra” que possam ser úteis à sua disciplina, porquanto tem uma 

enorme responsabilidade no seu processo de formação. Com efeito, como refere 

Lousada (1998), qualquer análise deve ter em conta o indivíduo, a comunidade e o 

meio, pois eles são influenciados e influenciam-se de forma sistémica, aberta e 

integrada. O mesmo autor acresce dizendo que devem ser respeitados os princípios 

do direito à diferença, da autonomia, da solidariedade e da participação. 
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Conhecer o público-alvo da nossa intervenção pedagógica e como este se 

relaciona entre si é importante para que o nosso trabalho seja adequado. Se, como 

professores, avaliarmos um aluno tendo em conta todos os outros fatores, haverá 

maior compreensão em relação aos comportamentos e resultados escolares e 

consequentemente haverá um esforço da parte do professor no ajustamento de 

estratégias que possibilitem o desenvolvimento integral de cada um dos alunos. 

Por fim, considero que a realização desta ficha, apesar de ter sido morosa e 

exaustiva, foi extremamente importante para conhecer melhor a minha turma e para 

delinear estratégias para um melhor funcionamento das aulas ao longo do ano letivo. 

 

 

Figura 3 – A minha turma
2
  

                                            
2 De referir que no início do ano letivo foi solicitado aos Encarregados de Educação dos alunos que assinassem uma autorização em que 

permitissem a captação de imagens (fotografias e vídeos) no decorrer da prática pedagógica supervisionada do ano letivo 2012/13, com a garantia de 

apenas serem utilizadas no âmbito do estágio. 
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3.3.1. Os meus alunos: perfil geral 

 

O processo de ensino-aprendizagem é muito complexo, uma vez que envolve 

um conjunto de variáveis não lineares que, de uma forma ou de outra, influenciam os 

comportamentos e as atitudes dos alunos no meio escolar. 

A caraterização da turma teve como primordial objetivo realizar uma análise 

aprofundada relativamente aos alunos que constituíam a turma do 12º ano da escola 

da APEL, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem é determinado e 

influenciado por um conjunto de situações que dependem de quem ensina, de quem 

aprende e do meio em que tudo se desenvolve. 

A partir das respostas obtidas pude compreender melhor determinados 

comportamentos ocorridos nas aulas de EF e adotar estratégias mais adequadas, no 

sentido de tornar mais eficaz o processo de ensino-aprendizagem. 

Em geral, a turma é heterogénea a nível das habilidades motoras, empenho e 

cultura desportiva. Em termos motores, cerca de 70% dos alunos sentiam 

dificuldades em desempenhar alguns exercícios, por exemplo, sequências mais 

complexas no badminton e jogo formal no voleibol, mas ao longo das aulas, 

consoante o gosto pela modalidade, algumas dificuldades foram ultrapassadas, pelo 

que no final do ano letivo apresentavam um melhor desempenho motor. 

Contudo, revelaram estar num nível de prestação mais abaixo do que seria de 

esperar no 12º ano. Em termos de aprendizagem, e atendendo às matérias de ensino 

que lecionei, a maioria dos alunos da turma encontrava-se no nível elementar, com 

dois alunos (um de cada sexo) mais ‘habilidosos’. 

Um aspeto positivo é que os alunos foram coesos, cooperativos e com 

capacidade de comunicação entre eles desde o início do ano letivo. Contudo, em 

termos de empenho os valores eram díspares, ou seja, em relação ao empenho nas 

aulas verifiquei uma situação semelhante ao nível motor, com alguns alunos a 

mostrarem mais empenho que outros. 

Já ao nível da cultura desportiva, os seus conhecimentos, da generalidade das 

modalidades, eram escassos, principalmente por parte dos alunos com menor índice 

de empenhamento motor. 

Pela ficha biográfica verifiquei ainda que os alunos tinham como grande 

objetivo na disciplina realizar atividade física como forma de manter bons níveis de 

saúde e bem-estar. Estes tinham gosto pela disciplina, por ser um espaço fora da 
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habitual sala de aula, em que o companheirismo e diversão tinham lugar. De uma 

forma geral, tinham boas expetativas em relação às aulas de EF. 

 

3.3.1.1. Dados biográficos 

 

O objetivo da caraterização é conhecer melhor cada aluno, perceber a sua 

história, as suas caraterísticas, os seus hábitos, o seu ambiente de desenvolvimento 

e as suas ambições. Deste modo, consegui mais facilmente avaliar os problemas, 

atitudes e comportamentos dos alunos que podiam vir a influenciar as aulas de EF. 

Todos os dados da ficha biográfica foram analisados de modo a planear as 

estratégias mais adequadas à turma, tendo em conta cada aluno, na procura de obter 

resultados de maior sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

Em relação à idade dos alunos, é normal encontrar alunos com idade superior 

à expetável a frequentar o 12º ano. Ainda assim, o 12º ano de escolaridade é 

caraterizado por ser um período frequentado por jovens com idades compreendidas 

entre os 17 e os 18 anos (nascidos em 1995). 

Especificamente, os alunos da turma que lecionei têm atualmente idades entre 

os 17 e os 20 anos, sendo que cerca de metade, mais especificamente seis alunos, 

se encontram dentro da idade definida para este ano de escolaridade (54,5%) e cinco 

alunos (45,5%) já têm idade que lhes permitia, por exemplo, estar na faculdade. 

No caso particular desta turma, verificou-se que o agregado familiar variava 

entre os três e os cinco elementos, sendo que mais de metade dos alunos vive num 

agregado familiar constituído por três elementos (54,5%), ou seja, vive apenas com 

os pais e não tem irmãos. No entanto, três alunos vivem com os pais e dois irmãos 

(27,3%), e duas alunas vivem com os pais e têm apenas um irmão (18,2%). 

No que respeita ao Encarregado de Educação (EE) verificou-se que para nove 

alunos (81,8%) o EE é a mãe, enquanto nos restantes dois alunos (18,2%) é o pai.  

Praticamente todos os alunos vivem na zona do Funchal (90,9%), seja no 

centro ou arredores, exceto uma aluna que reside no Caniço (9,1%). Desta forma, foi 

possível perceber de onde vinham para deste modo procurar perceber se o trajeto a 

realizar tinha influência na hora de chegada à aula, principalmente às oito horas da 

manhã. 

Relativamente aos problemas de saúde, 45,5% dos alunos não apresentavam 

nenhum problema de saúde. Porém, seis alunos (54,5%) apresentavam pequenos 
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problemas tais como renite, alergia, asma ou visão (dois utilizavam óculos nas aulas 

de EF). 

A maior parte dos alunos tinha boas expetativas em relação às aulas de EF, 

esperavam aulas divertidas, motivadoras, diferentes, tranquilas e ‘fixes’. Deste modo, 

face a estas perspetivas dos alunos, ao longo do ano tentei passar a mensagem da 

importância da prática regular de exercício físico e que podiam aprender com o 

desporto e com a EF durante as aulas e fora delas. 

 

3.3.1.2. Habilidades motoras 

 

Embora cada aluno seja um ser único com caraterísticas motoras, fisiológicas, 

psicossociais e culturais diferentes. O meu objetivo passou por planificar e atuar tendo 

em conta os seus diferentes ritmos de aprendizagem, promovendo um ensino não 

igual, mas capaz de dar resposta às necessidades individuais de cada aluno. 

As condições para a prática nem sempre foram as melhores, mas trabalhei e 

planeei consoante o que estava disponível, ao nível do material e espaços 

desportivos da escola, procurando vencer as adversidades, privilegiando os alunos e 

assim procurar ser um melhor docente. 

Ao nível motor os alunos tinham um perfil aquém do esperado para o ano de 

escolaridade, não sendo muito baixo, mas devia ser, em geral, superior. Após efetuar 

as avaliações diagnósticas para cada modalidade abordada durante o ano letivo, os 

alunos encontravam-se na sua maioria no nível elementar, já mencionado 

anteriormente, tendo trabalhado nesse perfil durante as aulas. 

Os alunos apresentavam como principais dificuldades, a manutenção dos 

níveis de motivação e de empenhamento motor ao longo de uma aula, contudo, com 

o meu incentivo conseguiam transpor essas dificuldades no decorrer das aulas, mas 

foi sem dúvida uma dificuldade evidenciada desde o início. 

Em relação às habilidades propriamente ditas, os alunos conseguiam realiza-

las melhor de uma forma mais isolada, como por exemplo, as sequências simples no 

badminton, o jogo 1X1 no voleibol, os batimentos de direita nas diferentes 

modalidades, ténis de mesa e ténis de campo. Contudo, a associação de vários 

conteúdos num só exercício, aportava dificuldades acrescidas à maior parte dos 

alunos e com isso, a aprendizagem e o sucesso era menor.  
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3.3.1.3. Aptidão física 

 

Os programas de EF contemplam a área da aptidão física, a qual integra o 

desenvolvimento das capacidades motoras coordenativas e condicionais. Nesta área 

é fundamental que os alunos atinjam a zona saudável de aptidão física, pois 

apresenta implicações ao nível da saúde, bem-estar e aprendizagem. Desta forma, 

foi importante avaliar os alunos relativamente às capacidades motoras (coordenativas 

e condicionais). 

Como citado anteriormente, a aptidão física é um aspeto associado às aulas 

de EF, sendo considerada por Joan Vickers (1992) uma das quatro categorias 

transdisciplinares que perfazem os domínios de intervenção da EF, sendo importante 

para o bem-estar dos alunos, pelo que a melhoria das capacidades condicionais e 

coordenativas ao longo do ano letivo é um aspeto em que o professor deve investir. 

Segundo Nieman (1986), a aptidão física é um estado dinâmico de energia e 

de vitalidade que permite a cada um realizar não apenas as tarefas diárias, as 

ocupações ativas das horas de lazer e enfrentar emergências imprevisíveis sem 

fadiga excessiva, mas também ajuda a evitar doenças hipocinéticas. 

Enquanto professores devemos propor situações de treino com o objetivo de 

desenvolver as capacidades motoras em que os alunos apresentam níveis mais 

fracos, de desenvolver as capacidades determinantes para a aprendizagem na 

próxima etapa de trabalho e recuperar os níveis de aptidão física aceitáveis após 

períodos de interrupção letiva. As diferentes capacidades coordenativas e 

condicionais foram trabalhadas ao longo das aulas de acordo com as diferentes UT. 

Por exemplo, no andebol o trabalho foi efetuado em circuito (abdominais, flexões, 

saltos em extensão, lunge e agachamentos, além da recuperação ativa em corrida). 

Para a avaliação do nível de aptidão física dos alunos da turma, utilizei a 

bateria de testes FITNESSGRAM, a qual recorre a testes referenciados ao critério 

(existe uma zona para classificar o nível de aptidão física dos indivíduos) e a testes 

referenciados na sua maioria à norma (existe um valor referencial para classificar o 

nível de aptidão física dos indivíduos). Foi avaliada em três momentos ao longo do 

ano, 1º, 2º e 3º período. 

Após o primeiro momento de avaliação dos testes de condição física 

realizados (Quadro 1), verifiquei que os alunos estavam na designada “Zona 

Saudável de Aptidão Física – ZSAF” do IMC, à exceção de quatro alunas (36,4%) 
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que se encontravam abaixo da ZSAF. Também nos abdominais estavam na mesma 

zona, exceto o mesmo número de alunas (quatro) que se situavam acima da zona 

saudável. 

Já na extensão de braços (flexões), os alunos deparavam pelas três zonas da 

aptidão física, enquanto na extensão do tronco, a maior parte dos alunos encontrava-

se acima da zona saudável. 

Na resistência, os alunos se encontravam abaixo da ZSAF, exceto uma aluna 

que praticava andebol e se encontrava na ZSAF. Por fim, na flexibilidade os alunos 

também se apresentavam todos na ZNI. 

A minha maior intervenção durante as aulas passou essencialmente pela 

resistência, recorrendo a ativações gerais mais lúdicas e dinâmicas, e pela 

flexibilidade, com exercícios tanto no início, como no fim da aula. Ao trabalho da força 

média e superior (abdominais e flexões), também foi dado relevo. 

O trabalho da aptidão física foi contínuo, por exemplo, no andebol a opção foi 

para realizar um trabalho em circuito, mas não foi fácil motivar os alunos. Não 

obstante esta falta de empenho houve ganhos no tempo de empenhamento motor, 

por estes ao conhecerem as tarefas acabavam por as realizar mais facilmente, 

acabando por obterem ‘frutos’ no final do ano letivo, essencialmente ao nível da 

extensão de braços (força superior) e abdominais (força média), em que os ganhos 

foram notórios. 

Em relação à tipologia de exercícios utilizados para trabalhar a flexibilidade, o 

trabalho de flexibilidade foi estático, tanto no início como no final de cada aula. Em 

termos de intervenção do professor, no início da aula era realizada sob o controlo do 

professor e na parte final individualmente. Um dos objetivos foi conceder métodos de 

trabalho individual, promotores da responsabilidade. 

Inicialmente, a força média e a força superior foram trabalhadas mais 

isoladamente e de forma descontínua na parte inicial da aula. Então a estratégia foi a 

construção de uma estação para que todos os alunos desempenhassem ao mesmo 

tempo a tarefa, evitando a fadiga excessiva de modo a estes ficarem aptos para a 

parte fundamental da aula.  
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Quadro 1 – Resultados da primeira avaliação da bateria de testes 

 

Legenda: 

Dentro da 

zona 

saudável 

Acima da 

zona 

saudável 

Abaixo da 

zona 

saudável 

 

 

Em relação ao segundo momento (Quadro 2), os alunos melhoraram os 

resultados, exceto na extensão de braços, mesmo com alguns alunos a se manterem 

na mesma zona de aptidão física que no primeiro momento de avaliação. 

A melhor performance foi principalmente no Curl Ups, à exceção de duas 

alunas que baixaram. Já na extensão do tronco cerca de metade dos alunos 

melhoraram (54,5%), enquanto os restantes desceram ligeiramente, mas ficando 

sempre acima da zona saudável, acontecendo o mesmo na flexibilidade, mas 

mantiveram-se abaixo da ZSAF, e por consequência, continuou a ser uma das 

preocupações nas aulas. 

CÓDIGO DO 

ALUNO 

TESTES 

IMC Milha Sit N´Reach Curl Ups Push Ups Trunk Lift 

1 24,2 9,02 9 60 28 37 

2 31,0 14,19 17 57 4 46,5 

3 21,5 12,33 6 34 5 40 

4 22,6 8,38 2 44 25 31 

5 24,4 12,05 -31 46 16 27 

6 27,8 12,03 10 36 6 27 

7 26,1 11,41 16,5 29 13 48 

8 23,7 14,21 6,5 24 10 42 

9 19,9 9,53 -13 38 22 40 

10 17,5 11,19 8,5 31 23 34 

11 37,6 14,01 14 30 14 45 
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No que concerne ao IMC, os alunos apresentaram melhorias, exceto três 

alunas (27,3%) que obtiveram valores superiores e se mantiveram na mesma zona 

do momento anterior, destacando uma outra aluna que passou a estar dentro da 

ZSAF. 

 

 Quadro 2 – Resultados da segunda avaliação da bateria de testes 

 

Legenda: 

Dentro da 

zona 

saudável 

Acima da 

zona 

saudável 

Abaixo da 

zona 

saudável 

 

Realizando uma comparação entre os três momentos de avaliação dos testes 

de condição física (Anexo 1), privilegiando a resposta do segundo para o terceiro 

momento (Quadro 3), os alunos apresentaram grandes melhorias, pelo que fiquei 

satisfeito pelo trabalho desempenhando ao longo das aulas, que permitiu obter 

sucesso. 

 

CÓDIGO DO 

ALUNO 

TESTES 

IMC Milha Sit N´Reach Curl Ups Push Ups Trunk Lift 

1 23,4 8,50 16,5 75 27 40 

2 32,6 13,55 25,5 26 3 49 

3 21,1 12,05 3,5 75 3 30 

4 22,2 8,22 3,5 75 19 32 

5 25,2 11,46 -19 75 10 29 

6 27,2 11,50 7 55 4 45 

7 24,8 11,24 12 41 14 46 

8 25,5 14,05 7 53 8 36 

9 19,2 9,12 6 75 24 32 

10 17,3 10,57 7,5 75 22 33 

11 36,0 13,43 10 18 8 46 
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Quadro 3 – Resultados da terceira avaliação da bateria de testes 

 

Legenda: 

Dentro da 

zona 

saudável 

Acima da 

zona 

saudável 

Abaixo da 

zona 

saudável 

 

 

De modo a tornar mais visível as alterações entre os três momentos de 

avaliação da aptidão física passo a repostar os dados referentes aos três momentos. 

Na extensão do tronco (Gráfico 1), na extensão de braços (Gráfico 2) e na 

flexibilidade (Gráfico 3) os alunos melhoraram o seu desempenho, mas só na 

extensão do tronco é que passaram a estar todos acima da ZSAF. 

CÓDIGO DO 

ALUNO 

TESTES 

IMC Milha Sit N´Reach Curl Ups Push Ups Trunk Lift 

1 23,3 8,43 20 75 32 41 

2 30,5 13,32 26 40 5 50 

3 20,8 11,44 6 75 5 32 

4 21,9 8,10 5,5 75 29 34 

5 24,3 11,42 -14 75 17 30 

6 26,6 11,48 9 63 7 46 

7 24,5 11,10 13,5 56 16 47 

8 24,0 13,32 8,5 61 10 38 

9 19,1 8,53 7,5 75 27 34 

10 18,0 10,34 10,5 75 28 34 

11 33,7 13,36 12 32 12 47 
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Gráfico 1 – Valores do Trunk Lift (extensão do tronco) nos três momentos de avaliação 

 

 

Gráfico 2 – Valores do Push Ups (extensão de braços) nos três momentos de avaliação 

 

 

Gráfico 3 – Valores do Sit N’ Reach (flexibilidade) nos três momentos de avaliação 
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No Curl Ups (Gráfico 4) os alunos mantiveram os valores da avaliação 

anterior, ficando sempre acima da ZSAF. De realçar o caso de uma aluna que se 

encontrava na ZNI ter conseguido melhorar bastante, passando a estar dentro da 

ZSAF. 

 

 

Gráfico 4 – Valores do Curl Ups (abdominais) nos três momentos de avaliação 

 

Relativamente ao IMC (Gráfico 5), as melhorias foram ligeiras, sendo de 

destacar duas alunas, uma que estava acima da ZSAF e apresentou um IMC dentro 

da zona saudável, tendo ganho alguma massa muscular, talvez pelo trabalho 

realizado nas aulas de EF, mais especificamente o trabalho realizado na sala de 

musculação, e outra aluna que se encontrava na ZNI e que no terceiro momento 

passou a estar na ZSAF. 

 

 

Gráfico 5 – Valores do IMC nos três momentos de avaliação 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1º momento 

2º momento 

3º momento 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1º momento 

2º momento 

3º momento 



31 

Em relação ao teste da milha (Gráfico 6), os alunos melhoraram ligeiramente 

de momento para momento, sendo de destacar uma aluna que se manteve sempre 

na ZSAF, enquanto, que outro aluno passou a estar na ZSAF a partir do segundo 

momento. 

Os restantes alunos (81,8%) apresentaram sempre valores na ZNI. De facto, a 

resistência era um dos maiores problemas da minha turma, pelo que procurei 

trabalhar esta capacidade ao longo de todo o ano. Houve melhorias, contudo a 

maioria dos alunos não alcançou a ZSAF. Considero que este insucesso se deveu à 

dificuldade e à falta de motivação da turma para a corrida, pelo que ao longo das 

aulas os procurei motivar recorrendo a jogos lúdicos. 

 

 

Gráfico 6 – Valores da Milha (resistência) nos três momentos de avaliação 

 

Em suma, os alunos foram melhorando progressivamente os seus níveis de 

aptidão física ao longo do ano letivo. De realçar que não foi fácil motivar a turma para 

a realização dos testes, pelo que recorri a jogos mais dinâmicos e lúdicos na ativação 

geral.  
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3.3.1.4. Comportamento social 

 

Nas palavras de Sampaio & Andery (2010), o comportamento social, assim 

como qualquer comportamento, carateriza-se pela interação entre o organismo e o 

ambiente. Por sua vez, Allen (1986) afirma que os alunos esperam, sobretudo, 

divertir-se, estar com os amigos e minimizar o esforço e os riscos pessoais. Outro 

elemento importante é que o comportamento social é de cariz individual, implicando o 

modo como os alunos agem, pensam, falam e aprendem dependendo da situação 

social em que estão inseridos e por consequência, podendo influenciar todo o 

planeamento. 

Partindo desde entendimento, estudar o comportamento dos alunos é 

fundamental, pois permite traçar um perfil das suas caraterísticas mais frequentes, os 

quais contribuem positivamente para a evolução do aluno nas aulas de EF. Com 

efeito, segundo Sarmento (2004, p. 146), este “dinamiza a criação de um ambiente 

próprio que motiva a prossecução da aprendizagem, que lhe permita compreender 

porque aprende e o significado do que aprende”. 

O comportamento é uma forma de estar, independentemente do local que um 

indivíduo se encontre, mantendo uma boa postura, com respeito mútuo entre todos 

os intervenientes, neste caso, na escola com os colegas da turma e os professores. 

Deste modo, o domínio sócio afetivo baseia-se em indicadores comportamentais, 

definidos através dos comportamentos sociais, entre os quais, a assiduidade, a 

pontualidade, a indisciplina, o empenhamento e participação, a cooperação e 

entreajuda, que, em conjunto, se podem traduzir num domínio sócio afetivo elevado, 

que se revele útil para o desenvolvimento do ser humano. 

Já com a disciplina de EF, pretende-se que os alunos adquiram hábitos de 

vida saudáveis e que melhorem a sua autoestima, pela valorização do espírito de 

iniciativa e criatividade. 

A primeira impressão que tive foi que a turma funcionava em pequenos 

grupos, fruto das amizades estabelecidas em anos anteriores, contudo, raramente 

surgiam sinais de individualismo. De facto, normalmente ninguém era colocado de 

parte, pelo que a turma acabava por ser razoavelmente sociável. 

Quando incluía tarefas competitivas nas aulas, seja ao nível dos jogos 

desportivos coletivos ou de outros jogos, os alunos revelavam ser competitivos e 

praticamente todos gostavam de ganhar, mas não obstante o gosto pela vitória na 
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generalidade tentava ajudar os colegas menos habilidosos. Outros, porém, eram 

mais focados na vitória, não disponibilizando tempo para corrigirem os colegas. 

Ainda no que concerne a este parâmetro, os alunos assumiram desde o início 

uma atitude de respeito pelo professor e colegas. Estes tiveram um comportamento 

adequado, pelo que não houve grandes problemas nas aulas. A turma funcionou em 

grupo, contudo, nem sempre os mais aptos ajudavam os colegas com mais 

dificuldades, isto talvez pela pouca motivação que tinham para as aulas, pois nem 

todos gostavam da disciplina. 

Assim, o processo ensino-aprendizagem ficou facilitado porquanto a turma era 

disciplinada e as aulas decorreram num clima positivo.  
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Capítulo III   
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4. Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Planeamento e realização do ensino: da teoria à prática 

 

Segundo Padilha (2001), o planeamento é considerado um processo de busca 

de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando o melhor 

funcionamento de empresas, instituições, sectores de trabalho, organizações grupais 

e outras atividades humanas. De facto, o ato de planear é um processo de reflexão, 

de tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de necessidades e 

racionalização de emprego de meios (materiais) e recursos (humanos) disponíveis, 

visando a concretização de objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a 

partir dos resultados das avaliações. Por sua vez, Clark (1983) afirma que a 

planificação é um processo psicológico fundamental no qual uma pessoa visualiza o 

futuro, inventaria os fins e os meios e constrói um quadro para guiar a sua ação 

futura.  

Já na perspetiva do ensino, segundo Bento (1987), a lógica da realização 

progressiva do ensino, da sua perspetiva sistemática e da continuidade do seu 

carácter processual, aponta para a necessidade de existirem diferentes momentos e 

níveis de planeamento e preparação do ensino pelo professor: o Planeamento Anual, 

o Plano das Unidades Temáticas e os Planos de Aula. No que concerne aos 

diferentes níveis de planeamento, independentemente do nível é fundamental 

adequá-lo à realidade dos alunos para que este se constitua como um instrumento de 

trabalho útil e um guião adequado para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

O conhecimento do conteúdo no planeamento é essencial, isto no sentido de 

procurar soluções para poder inovar na prática, sempre com o objetivo de ajudar os 

alunos a aprender cada vez mais, variando e dinamizando o processo de ensino-

aprendizagem. 

Ao longo do ano de estágio, para o bom desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, procurei ser criativo, pelo que recorri a várias fontes de conhecimento 

na procura de exercícios que suscitassem motivação e gosto dos alunos pela prática 

desportiva. 
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Existe vantagens decorrentes do planeamento, como o trabalho orientado e a 

definição de objetivos, contudo, também existem inconvenientes que passam 

essencialmente pelo maior dispêndio de tempo e pelo maior volume de trabalho. 

Pinto (2005) refere que fazer as coisas da maneira mais difícil é sempre mais 

fácil, ou seja, ao não planificar pode-se ganhar tempo numa fase inicial, mas paga-se 

caro essa poupança de tempo numa fase posterior de implementação 

(descoordenação, problemas inesperados, etc.), uma vez que ninguém é capaz de 

controlar um sistema criativo. 

No entanto, no fim deste ano letivo, constatei que o planeamento deve ser 

flexível, para que seja adaptável à realidade do dia-a-dia do professor, principalmente 

devido à grande dificuldade na previsão de fatores meteorológicos, materiais e 

estruturais que podem ocorrer, pelo que temos que ser capazes de nos adaptar a 

estes fatores, bem como ao envolvimento e dinâmica da turma. Por este motivo, o 

planeamento não deve ser um documento estanque, a ser cumprido de forma rígida 

e inflexível. Não obstante, se estiverem bem definidas as linhas de orientação do 

trabalho relativamente ao que se pretende atingir e às necessidades reais dos alunos, 

essa adaptação é mais fácil. 

No meu caso concreto, o planeamento funcionou como um ponto orientador e 

de base para o desenvolvimento de todo o processo de ensino-aprendizagem em 

que estive envolvido. 

Outro aspeto a ter em conta é que a condução do processo de ensino-

aprendizagem exige que os docentes observem, avaliem e regulem as 

aprendizagens. No entanto, a conceção desse processo não tem qualquer significado 

se não encontrar reflexos na realização. Nesse sentido, ao longo deste ano letivo 

procurei direcionar a minha atuação para o grande objetivo a que me propus: 

“Contribuir para a promoção do sucesso educativo dos alunos” (PFI, dia 19 de 

novembro de 2012). 

 

Assim, na realização do processo de ensino-aprendizagem procurei ter 

sempre como principal alvo os alunos, pois estes sim foram a razão de toda a 

planificação e realização deste processo. Sendo os alunos seres com personalidades 

próprias, aspirações, capacidades e limitações diversificadas, procurei efetuar as 

aulas de acordo com as suas caraterísticas e gostos. Com efeito, o conhecimento das 

caraterísticas dos meus alunos e das suas motivações, possibilitou-me estruturar e 
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desenvolver as aulas de forma a mantê-los o maior tempo possível em 

empenhamento motor. Posso mesmo afirmar que na maioria das vezes o tempo de 

aula foi rentabilizado ao máximo. 

Em suma, o processo de planeamento efetuado foi organizado de forma clara 

e coerente, isto na tentativa de garantir uma sequência lógica, específica e 

metodológica da matéria a desenvolver nas aulas. De referir ainda que considero que 

a sua elaboração enriqueceu e desenvolveu a minha capacidade de conceção e de 

operacionalização do ato de planear. 

 

4.1.1. Plano anual 

 

No que diz respeito ao plano anual, numa primeira fase procurei conhecer a 

realidade escolar em termos de instalações e equipamentos. Ultrapassada essa fase 

procurei chegar a um compromisso entre as preferências dos meus alunos e a 

disponibilidade das instalações para cada turma. 

Além dessa conjugação de fatores, também analisei o Programa Nacional da 

EF. Do estudo efetuado resultou a opção para lecionar no primeiro período 

basquetebol e badminton, no segundo período voleibol, ténis de campo e futebol. A 

esta última modalidade dei continuidade no início do terceiro período, devido às 

atividades extracurriculares no horário da EF, juntamente com o ténis de mesa, a 

dança e o andebol. 

Para cada modalidade estabeleci objetivos de aprendizagem que pretendia 

que os alunos alcançassem no final do ano, por exemplo, ao nível cognitivo, o 

objetivo era que os alunos conhecessem a origem das modalidades e a sua 

evolução, a terminologia específica de cada modalidade, bem como as regras 

básicas. Igualmente nos outros domínios, independentemente da modalidade, 

existiam objetivos similares. 

De modo a que fosse possível a aquisição das competências almejadas para 

os meus alunos foi necessário que o processo de ensino e aprendizagem fosse 

progressivo e adequado aos diferentes níveis de desempenho dos alunos ao longo 

do ano letivo nas diferentes UT. 

Na estruturação do plano foram ainda incluídas as atividades pertencentes ao 

plano de atividades da escola definidas pelo grupo de EF. Contudo, ocorreram 

alterações ao planeamento anual inicial ao nível da distribuição das modalidades e 
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atividades extracurriculares (Anexo 2) tendo em conta as novas atividades 

extracurriculares que a direção da escola e o grupo de EF sugeriam organizar, como 

por exemplo o torneio de basquetebol e o dia do amigo, além das participações na 

mini maratona e no Compal Air. 

O planeamento anual revelou-se de extrema importância, isto no sentido de 

tornar o processo de realização contextualizado. A perceção que tenho é que a 

planificação foi adequada às caraterísticas da turma, contudo ao longo do ano foram 

introduzidas algumas alterações, tais como: número de aulas de cada matéria de 

ensino, devido às condições climatéricas e às reuniões conjuntas serem no horário da 

disciplina, que se revelaram necessárias para que a maioria dos alunos da turma 

conseguisse alcançar minimamente os objetivos delineados, com o número mínimo 

de aulas. 

O planeamento anual funcionou como um ponto orientador, possibilitando não 

só uma intervenção pedagógica mais adequada, eficaz e eficiente, mas também uma 

antevisão, em termos temporais, do que era suscetível de ser realizado de forma 

organizada e coerente. 

 

4.1.2. Unidades temáticas 

 

Segundo Januário (1984), a UT reporta-se ao conjunto de caraterísticas que 

podem emprestar coerência ao planeamento, facilitar o ensino dos professores e a 

aprendizagem dos alunos. 

A conceção das UT constituiu-se como um instrumento de trabalho excelente 

e um ótimo guião para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. De 

facto, neste ano de estágio a elaboração das UT enriqueceram e desenvolveram a 

minha capacidade de conceção e de planeamento. Estas foram também um guia 

fundamental para a minha intervenção enquanto professor estagiário, porquanto na 

realização do ensino já estavam bem delineados os objetivos a atingir, os conteúdos 

a abordar e sequências a seguir, bem como as estratégias a aplicar, os recursos a 

utilizar e o tipo de avaliação a considerar. 

Esta planificação funcionou muito bem, uma vez que foi elaborada de acordo 

com o diagnosticado na turma, os interesses dos alunos, as suas aspirações e serviu, 

acima de tudo, para realizar o processo de planificação a curto prazo (planos de 

aula), de forma mais pragmática e orientada. 
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De salientar que todas as UT tiveram que ser alteradas devido a condições 

climatéricas. Na verdade, como refere (Bento, 2003, p. 122), nenhuma outra disciplina 

é tão dependente do clima e do tempo como a Educação Física. O autor ilustra deste 

modo a influência que as condições climatéricas exercem sobre o ensino, 

nomeadamente ao nível do planeamento e da realização. Outro aspeto que também 

conduziu a alterações foi a ocorrência de reuniões que colidiram com o horário da 

minha turma, colocando em causa as aprendizagens dos alunos. Contudo, as UT 

foram minimamente cumpridas, com uma avaliação diagnóstica para determinar o 

nível de desempenho da turma, com a exercitação dos conteúdos definidos e uma 

avaliação sumativa para cada matéria de ensino. 

No processo de planeamento das várias UT recorri aos conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos de estudo. De uma forma transversal, tive algumas 

vivências nos Estudos Práticos da Licenciatura e nas Didáticas Específicas do 1º ano 

do Mestrado de todas as modalidades que abordei, isto à exceção do ténis de mesa 

e do ténis de campo, matérias que precisei de mais pesquisa e recolha de informação 

para melhorar o meu desempenho no momento de as lecionar. 

Focando nas modalidades lecionadas, a começar pelos desportos de contato 

físico, a maioria dos alunos evidenciou preferência pelo basquetebol, aspeto visível 

no questionário aplicado no final do ano letivo. Estes gostaram mais de realizar as 

nove aulas desta UT, nelas percecionei mais união na turma, sendo que os 

conteúdos propostos foram desenvolvidos com mais facilidade, obtendo também um 

bom empenhamento durante a maioria das aulas. Esta perceção está patente no 

excerto a seguir apresentado. 

 

“Ao nível da aprendizagem e do conhecimento do jogo, os alunos evoluíram desde a 

avaliação diagnóstica até esta aula, denotando o sucedido no seu desempenho motor 

e perceção dos conteúdos quer táticos, quer técnicos. O comportamento da turma 

esteve impecável, os alunos mais aptos, na maior parte das vezes, ajudaram e 

cooperaram com os colegas que sentiam mais dificuldades.” (Reflexão da aula número 24 – 

11/12/2012) 

 

O futebol foi a segunda modalidade que decorreu acima das minhas 

expetativas, não só pela melhoria do desempenho das alunas, como também dos 

alunos que apresentavam maiores dificuldades. Face ao número reduzido de aulas 



40 

desta UT (5), introduzi apenas os principais princípios de jogo, quer ofensivos, quer 

defensivos, de forma a facilitar a compreensão dos alunos e tornar possível o 

sucesso nos conteúdos em foco. O excerto da aula 50 é disso demonstrativo. 

 

“Os alunos tentavam dar sempre uma linha de passe ao portador da bola (cobertura 

ofensiva) e ajudarem o colega em contenção a defender (cobertura defensiva). Ao 

nível das aprendizagens foram aulas enriquecedoras. Verifiquei que os alunos 

procuravam essencialmente a bola, através de linhas de passe; que houve mais 

empenhamento motor e melhor perceção das ações táticas do que tinham que fazer 

ou onde se posicionarem para receber a bola ou finalizar.” (Reflexão da aula número 50 – 

11/04/2013) 

 

Relativamente ao andebol este não foi uma modalidade que despertasse 

muito interesse e empenhamento dos alunos, mesmo assim consegui bons níveis de 

desempenho motor recorrendo a jogos lúdicos na parte inicial, como é visível no 

excerto subsequente. 

 

“Foi uma aula bem conseguida em vários níveis, no empenhamento motor da turma 

em geral e nas aprendizagens, pois percecionaram o que pretendia após a 

apresentação da tarefa, bem como com alguns incentivos e feedbacks na sua 

realização. Na parte inicial da aula pretendo manter os jogos lúdicos, porque correram 

bem e ao mesmo tempo os alunos aprendem o essencial da modalidade, mantendo 

sempre uma sequência lógica.” (Reflexão da aula número 58 – 14/05/2013) 

 

No decorrer das aulas de badminton, sendo a UT com mais aulas durante o 

ano letivo (10), alguns alunos começaram a perceber o jogo taticamente, pelo que 

nas situações de oposição conseguiam colocar o volante em zonas vulneráveis, 

tentando desde logo conquistar o ponto, dificultando, desta forma, que o opositor 

continuasse a jogar o volante. O excerto que se segue ilustra bem esta conquista dos 

alunos. 

 

“Encaro as sequências como tarefas de aprendizagem, utilizando vários tipos de 

batimentos, de modo a que os alunos tenham noção do espaço do jogo e de várias 

formas de deslocar-se, colocando o colega em dificuldade para enviar novamente o 

volante. Nestas sequências pretendo uma aprendizagem cooperativa, ou seja, que os 
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alunos se ajudem entre si, realizando corretamente as habilidades em cooperação e 

colocado o volante no local designado, não impedindo o batimento do colega.” (Reflexão 

da aula número 17 – 15/11/2012) 

 

Na dança, importa realçar que apesar das preconceções iniciais dos alunos (o 

que é perfeitamente normal, devido às poucas vivências dos alunos nesta 

modalidade), em geral estiveram motivados e empenhados durante as quatro aulas 

lecionadas. Posso mesmo afirmar que foram criativos na realização de algumas 

tarefas propostas, designadamente na coreografia da turma. As dificuldades iniciais 

estão bem patentes no excerto que se segue. 

 

“A dança foi das aulas mais difíceis de planear, porque é uma modalidade fora da 

minha zona de conforto, ou seja, matéria que tenho alguma dificuldade em demostrar 

e expor os conteúdos. Daí ter muito trabalho extra para que a aula corresse da melhor 

forma, tentando relacionar os alunos com os seus colegas, com o espaço e com o 

meio. Deixando ainda os alunos com liberdade de serem criativos na elaboração de 

vários passos, neste caso particular ao som da música e na coreografia da turma.” 

(Reflexão da aula número 53 – 23/04/2013) 

 

Nas aulas de voleibol, os alunos mostraram empenho e gosto pela 

modalidade, sendo uma das matérias de ensino que estes preferiram. Deste modo, 

optei por lecionar 9 aulas desta modalidade. Privilegiei o 1X1 e o 2X2, de forma a 

facilitar as aprendizagens em situação de jogo reduzido, deixando o jogo formal para 

abordar na parte final de algumas aulas, isto devido à dificuldade de os alunos 

aumentarem e manterem o fluxo de jogo, como é visível no excerto da aula 38. 

 

“Em relação ao jogo formal, 6X6, foi exercitado através do 5X5 pela razão já 

supracitada (número de alunos), mesmo assim, o fluxo de jogo vai aumentando aula 

após aula, mas ainda com muitas dificuldades em garantir sucesso nesse tipo de jogo, 

daí continuar a privilegiar o 2X2, preparando os alunos para o objetivo que idealizei 

para esta matéria de ensino.” (Reflexão da aula número 38 – 14/02/2013) 

 

Em relação ao ténis de campo, as aulas podiam ter sido mais produtivas, não 

só por dificuldades de espaço e do material disponível, como também pelo facto dos 

alunos já terem abordado um desporto de raquete no período anterior e a motivação 
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não ser a melhor. Assim, procurei incentivá-los ao longo de toda a UT (5 aulas), 

conseguindo que os alunos melhorassem as suas qualidades técnicas nas principais 

habilidades da modalidade e percebessem o jogo, como está patente no excerto 

apresentado. 

 

“Nesta UT propus objetivos atingíveis para os alunos, tendo em conta a avaliação 

diagnóstica da modalidade, notando melhorias nos gestos técnicos e na perceção do 

jogo em oposição.” (Reflexão da aula número 36 – 05/02/2013) 

 

Por fim, o ténis de mesa foi uma modalidade difícil para os alunos, pelas 

razões atrás enunciadas: ser um desporto de raquete e com um espaço de aula 

muito restrito, que em nada contribuiu para a motivação da turma. Neste sentido, por 

ser uma modalidade que tinham abordado em anos anteriores, nas apenas 4 aulas 

lecionadas privilegiei o jogo de singulares em cooperação (exercícios-critério) e em 

oposição para que estes compreendessem taticamente como podiam obter pontos 

por recurso aos elementos técnicos. Estas opções estão refletidas no excerto a seguir 

apresentado. 

 

“Os alunos já conseguem incutir mais fluxo de jogo, principalmente nos exercícios-

critério com a cooperação de um colega, tentando realizar o pretendido para cada 

tarefa. Em relação ao jogo de singulares em oposição, alguns sentem mais dificuldade 

em continuar as jogadas, daí exercícios que vão ao encontro do jogo são importantes 

para uma aprendizagem enriquecedora da matéria, notando melhorias após 

interiorizar a componente tática (profundidade e amplitude dos batimentos) e não 

pensarem somente na troca de bolas de mesa para mesa.” (Reflexão da aula número 49 – 

09/04/2013) 

 

Em termos gerais é de referir que o planeamento relativo às várias 

modalidades abordadas foi cumprido, embora algumas com maior facilidade que 

outras, não só pelo número de aulas, como também pelo domínio dos conteúdos e 

pela motivação da turma para determinada matéria de ensino.  
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4.1.3. Planos de aula 

 

O plano de aula é o nível mais especifico dos 3 níveis de planeamento. Este 

não é algo fixo, rígido, deve servir de guia, pois durante as aulas pode ser necessário 

realizar alterações. Exige muita preparação, mas é um guia fundamental para a 

realização do ensino, pois a sistematização dos conteúdos permite que os fins 

estabelecidos sejam mais facilmente alcançados. 

A estruturação do plano de aula seguiu uma série de normas definidas no ano 

transato aquando das Didáticas Específicas e aperfeiçoadas em algumas reuniões 

com o PC e a orientadora da FADEUP, no que se refere à definição de objetivos e 

sua sequência, na procura de manter uma lógica coerente, pois inicialmente sentia 

dificuldades em manter essa sequência e na organização dos objetivos para cada 

tarefa. Estas dificuldades foram sendo superadas com as devidas orientações dos 

professores. 

Contudo, sou da opinião que o plano de aula é apenas uma orientação para o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e que não devo segui-lo de 

forma rígida. Pois, se seguir os planos tal como foram planeados, considero que a 

minha intervenção poderá não ser a mais adequada. Ficar “preso” ao plano não 

deixando a aula fluir no momento pode revelar-se um erro. 

Todo o plano de aula também é fruto de uma reflexão consciente do professor 

sobre os objetivos que pretende que os alunos alcancem. Ele é, e será sempre, uma 

orientação para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Importa mencionar que na maior parte das aulas consegui colocar em prática 

o plano elaborado. Todavia, em algumas situações foi necessário adaptar, sempre na 

tentativa de não comprometer os objetivos da aula. 

Por ser fulcral que as aulas contribuam para a aquisição de conhecimentos 

por parte dos alunos e situações de aprendizagem que os consiga motivar, tive 

sempre a preocupação de escolher exercícios adequados ao nível da turma, mas que 

fossem simultaneamente lúdicos, para que os alunos conseguissem atingir com mais 

facilidade os objetivos propostos. 

A prática levou-me a analisar as decisões e a proceder a correções para as 

aulas seguintes. Neste sentido, cheguei ao fim do estágio com planos de aula mais 

corretamente elaborados, mencione-se a título de exemplo o facto de inicialmente a 
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definição dos objetivos (da aula e por tarefa) não eram corretamente definidos ou 

então não os definia (Figura 4) e no final a melhoria foi notória (Figura 5). 

 

Data: 06/11/2012 Aula nº: 14  Sessão nº: 5 de 9 Unidade Didática: Basquetebol 

Objetivo da Aula: Desenvolver o drible, os tipos de lançamento, a desmarcação, a defesa individual; Aplicar os 

conteúdos abordados em contexto de jogo reduzido 3X3 

Parte Tempo Conteúdos Descrição do Exercício Componentes Críticas 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

12:03 

 

10’ 

Lançamento 

na passada: 

 

- Drible de 

progressão 

- Os alunos formam duas filas de 4 

elementos, trabalhando 

constantemente nas duas tabelas 

utilizando sempre o drible em linha 

reta, finalizando em lançamento na 

passada na passagem por cada 

cesto, sem parar o drible nas 

transições.  

- O sentido do exercício muda após 

5 minutos, para efetuarem o 

lançamento do lado direito e do lado 

esquerdo. 

 

 

Drible de progressão: 

- Olhar em frente, mantendo o controlo e 

domínio da bola; 

- Batimento da bola para a frente e ao 

nível da cintura, com os dedos em 

extensão e afastados entre si. 

Lançamento na passada: 

- Os dois apoios são realizados em dois 

tempos rítmicos:  

Lado direito – 

Direito/esquerdo/lançamento; 

Lado esquerdo – 

Esquerdo/direito/lançamento; 

 - Impulsão vertical que é maximizada 

pela subida enérgica do joelho do lado 

da mão lançadora; 

- Extensão do MS lançador para cima. 

Figura 4 – Objetivos de um plano de aula inicial – 06/11/2012 

 

Data: 14/05/2013 Aula nº: 58 Sessão nº: 3 de 7 Unidade Didática: Andebol 

Habilidades Motoras: O aluno realiza passe, remate, desmarcação em exercício-critério 3X1, 3X3+2 e 2X1+GR 

e em contexto de jogo 4X3+GR. 

Cultura Desportiva: O aluno conhece a terminologia e as principais regras do jogo (bola dentro/bola fora, 

lançamentos pela linha lateral, de “canto” e de baliza). 

Fisiologia e Condição Física: O aluno desenvolve as capacidades condicionais (força, resistência e 

flexibilidade) e as coordenativas (orientação espacial). 

Conceitos Psicossociais: O aluno participa com empenho, disciplina, fair play, respeito pelos colegas e pelo 

professor e com competição. 

Parte Tempo Conteúdos 
Descrição do 

Exercício 
OC Componentes Críticas 

F
u

n
d

a
m

e
n

ta
l 

12:11 

 

12’ 

Criação de 

linhas de 

passe: 

 

3X3+2 apoios 

- As mesmas equipas, 

ficando um elemento de 

cada equipa como apoio 

da equipa atacante com o 

objetivo de pousar a bola 

em qualquer parte da linha 

final. 

- A marcação é efetuada 

HXH (individual) à exceção 

dos apoios que estão 

livres. 

- A rotação dos apoios é 

de 3 minutos em 3 

minutos. 

- Os 

alunos 

mantêm a 

posse de 

bola e 

ocupam o 

espaço 

de forma 

racional. 

Atacante com bola: 

- Após receção pára e observa a 

movimentação dos colegas sem bola. 

- Opta por passar ao jogador de apoio 

caso os colegas estejam marcados. 

- Passa a bola e movimenta-se para 

receber. 

Atacante sem bola: 

- Movimenta-se para criar linha de 

passe. 

- Mantém o contato visual com o 

passador. 

Defensor: 

- Acompanha visualmente a trajetória 

da bola procurando intercetar o passe. 

Figura 5 – Objetivos de um plano de aula final – 14/05/2013 
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Em função da modalidade lecionada, individual ou coletiva, as preocupações 

foram distintas, embora o trabalho cooperativo tivesse sido uma preocupação central, 

porquanto a considerava essencial à aprendizagem e à formação dos meus alunos. 

Concluindo, as aulas foram preparadas no sentido de procurar atingir objetivos 

nos vários domínios, sem contudo deixar de procurar proporcionar aos alunos 

momentos de alegria, descontração, prazer, de forma a motivá-los para a prática 

desportiva.  
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4.2. Os desafios 

 

O processo de ensino-aprendizagem propriamente dito, isto é, a realização, foi 

o grande desafio. Esta componente foi alvo de uma evolução bastante positiva ao 

longo do estágio. Na verdade, a intervenção pedagógica representou sempre um 

desafio que tive que enfrentar enquanto professor estagiário. Apesar de já ter 

trabalhado com crianças em diversas atividades, na prática, esta foi a primeira 

experiência/desafio que tive como docente. 

De realçar ainda, que cada aula foi um desafio diferente, pois em todas elas 

procurei ser melhor professor, ajudando os alunos a aprenderem e serem autónomos 

e responsáveis tanto no contexto escolar como fora dele. Esta perceção de desafio 

está bem patente no excerto que se segue. 

 

“Lecionar o andebol é um desafio para mim, por ser uma modalidade em que não 

estou muito à vontade, também por falta de prática. Contudo, espero adquirir os 

conhecimentos necessários para superar as minhas expetativas, que é melhorar, 

cada vez mais, independentemente da modalidade.” (Reflexão da aula número 52 – 

18/04/2013) 

 

O planeamento em geral e os planos de aula em particular, constituíram 

desafios em que precisei de recorrer aos conhecimentos adquiridos na Licenciatura e 

no Mestrado, de modo a ser capaz de transmitir e lecionar os conteúdos essenciais 

para a aprendizagem de cada modalidade.  

A profissão docente não se reduz somente ao ato de lecionar, sendo assim, a 

realização e organização do torneio inter-turmas de basquetebol foi outro grande 

desafio, pois tive que procurar ferramentas que me permitissem ultrapassar as 

dificuldades de conceber, planear e operacionalizar eventos importantes para a 

comunidade educativa, no caso concreto, para as várias turmas jogarem entre si, 

sem ser no espaço da aula de EF. 

O Compal Air foi sem dúvida outro desafio. Na verdade, foi um evento de 

enorme responsabilidade por se realizar a nível nacional, implicando viagens e 

estadias fora de casa, e sobretudo por necessitar de estar à altura do desafio de 

orientar os alunos nos diversos jogos e concentrações.  
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4.3. As dificuldades 

 

As primeiras aulas foram lecionadas com muito receio, misturado de 

ansiedade, daí que senti algumas dificuldades, tendo consequentemente prestações 

mais fracas. Depois com o tempo e com as orientações do PC fui ganhando 

confiança e segurança, que me conduziram a experimentar formas distintas de 

interação e de intervenção. 

Outra dificuldade percecionada foi ao nível do planeamento e das avaliações. 

Não obstante dos constrangimentos procurei superá-los de forma a não comprometer 

a eficácia do processo ensino-aprendizagem dos meus alunos. Estes 

constrangimentos podem ser observados nos excertos a seguir apresentados. 

 

“Senti mais dificuldade em avaliar aluno a aluno de forma precisa os vários 

parâmetros caraterísticos a cada forma básica de jogo.” (Reflexão da aula número 3 – 

25/09/2012) 

 

“Não foi uma tarefa fácil avaliar os alunos individualmente, mas após várias 

verificações de cada habilidade técnica e tática, fui conseguindo obter resultados.” 

(Reflexão da aula número 27 – 03/01/2013) 

 

A nível do conhecimento das modalidades a abordar, percecionei que tinha 

mais dificuldades na dança. De facto, senti que tinha pouco à vontade em 

movimentar o corpo, pelo que me procurei escudar no aprendido no ano anterior, pois 

a vivência prática acaba por ser essencial para lecionar. Também no início, aquando 

da apresentação de alguns conteúdos novos, independentemente da matéria de 

ensino, tinha algumas dificuldades em apresentar o conteúdo, que foram sendo 

ultrapassadas ao longo das aulas. O processo de superação é bem visível na 

comparação da aula 8 para a 57, como ilustram os excertos a seguir apresentados. 

 

“Em geral, notei dificuldades ao abordar novos conteúdos, ou seja, nas habilidades 

técnicas importantes para o jogo.” (Reflexão da aula número 8 – 11/10/2012) 

 

“Estando a terminar o ano letivo sinto-me satisfeito com o trabalho efetuado? Sim, não 

só ao nível da motivação, como também ao abordar conteúdos essenciais para o 

jogo, recorrendo por vezes a outras modalidades.” (Reflexão da aula número 57 – 09/05/2013) 
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O facto de ter menos conhecimento em algumas modalidades, como no ténis 

de mesa e no andebol, fez com que pesquisasse e procurasse respostas às 

principais dúvidas que tinha para poder lecionar essas matérias no 3º período. 

Contudo, os conhecimentos oriundos de outras modalidades, por exemplo, os 

desportos de raquete, o ténis de campo e o badminton (abordados nos períodos 

anteriores) serviram de base para lecionar o ténis de mesa, enquanto que os 

desportos de contato físico, como o basquetebol e o futebol, me ajudaram em 

determinados conteúdos do andebol, como por exemplo a posse de bola. 

Instruir de forma clara e pausada foi uma dificuldade recorrente, que fui 

ultrapassando ao longo do ano letivo. Com efeito, inicialmente costumava comunicar 

rápido, tornando a informação pouco percetível aos alunos. Gradualmente fui 

melhorando e os alunos passaram mais facilmente a cumprir as tarefas prescritas e, 

assim, obtiveram mais sucesso, como demonstra o excerto seguinte. 

 

“Senti, que por vezes falo mais rápido do que devia, pelo que vou tentar melhorar a 

instrução na próxima aula, para que os alunos percecionem de forma clara o que 

pretendo em cada exercício.” (Reflexão da aula número 2 – 20/09/2012) 

 

Inicialmente, o facto de estar inserido num ambiente novo, que era totalmente 

desconhecido para mim, pela minha timidez, tive dificuldade em lidar com as 

pessoas. Neste caso particular, numa escola, a relação com os alunos e com a 

demais comunidade escolar é um ponto muito importante para o sucesso do 

estabelecimento de ensino, pois sem uma boa relação com todos, dificilmente o 

processo de ensino-aprendizagem se desenvolve da forma mais adequada. 

A gestão de aula foi outra dificuldade inicial, pelo que nas primeiras aulas 

procurei criar rotinas facilitadoras das transições, de forma a aumentar o tempo de 

empenhamento motor dos meus alunos. 

Motivar os alunos foi também um processo difícil, daí o meu tema de estudo 

estar relacionado com esta temática. O objetivo foi melhorar a minha intervenção aula 

após aula, motivando as minhas alunas para as tarefas propostas 

independentemente da matéria de ensino. 

Em suma, as várias dificuldades indicadas vão ser apresentadas nos pontos 

seguintes de forma mais aprofundada.  
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4.4. Questões instrucionais: comunicação, apresentação da tarefa e 

feedback 

 

A comunicação tem um papel determinante na orientação do processo ensino-

aprendizagem, sendo uma instrução para facilitar as aprendizagens e o tempo de 

informação aos alunos, acerca das ações motoras e organização do trabalho, pois 

sem comunicar os alunos não conseguem percecionar os exercícios, nem aprender. 

Por outro lado, aquilo que o professor pretende dizer nem sempre é aquilo que 

efetivamente diz. Aquilo que o praticante ouve não é necessariamente aquilo que 

compreende. E aquilo que o praticante compreende nem sempre é o que fica retido 

ou é executado. 

Os processos de comunicação são, naturalmente, objeto de um amplo 

conjunto de barreiras que devem ser conhecidas e combatidas. Entre essas barreiras 

contam-se, por exemplo, a perceção seletiva, a sobrecarga de informação, a 

linguagem e o receio de comunicar (Rosado & Mesquita, 2009). 

 

Segundo Rink (1994), a apresentação da tarefa é a informação transmitida 

pelo professor aos alunos durante a prática motora acerca do que fazer e como fazer. 

Já Parlebas (1981) advoga que a tarefa motora representa um conjunto 

organizado de condições materiais e de constrangimentos do envolvimento, 

referenciada a um objetivo previamente definido, em que a realização das condutas 

motoras é efetuada por um ou vários participantes. 

A nova habilidade é explicada e demonstrada aos alunos pelo professor antes 

da prática motora, tendo em vista a reprodução de um modelo correto de execução, 

pelo recurso a estratégias capazes de acentuar a dinâmica dos movimentos. 

Segundo Brophy & Good (1986), as apresentações das tarefas são bem 

estruturadas quando as explicações utilizadas são passíveis de aplicação, fazendo 

parte delas o recurso a palavras-chave e a modelos padrão de referência. Acresce 

que o conteúdo informativo pretende esclarecer o executante do significativo e 

importância do que vai ser aprendido, dos objetivos a alcançar e da organização da 

própria prática, incorporando dois aspetos importantes: utilizar a demonstração e 

utilizar palavras-chave, ou seja, frases concisas, constituídas por uma ou duas 

palavras, evitando a retenção de informação irrelevante, condensando a informação e 

focando a atenção nos elementos críticos. 
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Para a informação ser clara, implica, explicar o objetivo, interesse e utilidade 

das tarefas, identificar os critérios de êxito/avaliação, demonstrar as condições de 

realização, ou seja, regras organizativas, apresentar variantes de 

facilidade/dificuldade e verificar se compreenderam para reformular. 

 

Já o feedback (FB) pedagógico é definido como um comportamento do 

professor de reação à resposta motora de um aluno ou atleta, tendo por objetivo 

modificar essa resposta no sentido da aquisição ou realização de uma habilidade 

(Fishman & Tobey, 1978). 

O FB resulta de uma seleção e num processamento de informação pertinente 

recolhida durante uma observação formal ou informal, envolvendo não só a análise 

da resposta motora do aluno, mas também do ambiente em que ela se desenvolve. 

Na fase inicial das aprendizagens de habilidades, o FB centrado no conteúdo 

informativo é fundamental, na medida em que os praticantes necessitam de 

referências concretas sobre a forma de execução dos movimentos e dos processos 

para melhorar a performance (Schmith, 1991). 

No que concerne ao FB, considero ter havido uma evolução positiva, pois no 

início fornecia poucos FB e no término do estágio já emitia mais FB, conseguindo 

proporcionar aos alunos um nível adequado de informação sobre a tarefa realizada e 

de como deveriam corrigi-la. A perceção de melhoria pode ser observada no excerto 

a seguir apresentado. 

 

“Tenciono cada vez mais dar feedback e corrigir os alunos em questão, melhorando o 

seu sucesso no jogo. Nesta aula percecionei ter feito mais correções e dado mais 

feedbacks aos alunos, contribuindo para uma melhor aprendizagem da modalidade.” 

(Reflexão da aula número 8 – 11/10/2012) 

 

Segundo Rosado (1988) a maior parte dos FB é individual, de forma a garantir 

a necessária individualização das correções do professor, fazendo com que os alunos 

aprendam e melhorem cada vez mais, com efeito, o FB é uma mais-valia no 

processo de intervenção pedagógica e é fundamental após e durante a realização de 

uma tarefa motora, pois o aluno deve receber informações sobre o seu desempenho. 

O professor tem que seguir alguns comportamentos para emitir FB, isto é, 

primeiro observa e identifica o erro na prestação do aluno, depois toma uma decisão 
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de modo a encorajar o aluno, para voltar a dar um novo FB e assim ver se houve 

mudança no comportamento motor do próprio aluno, terminando com mais 

observações do gesto motor, se assim for necessário. 

Relativamente ao efeito do FB, este é influenciado pela qualidade e 

quantidade de tarefas selecionadas para o ensino das habilidades. Deve ser dado 

imediatamente a seguir à execução que é a situação que cria condições acrescidas 

de eficácia. 

 

A instrução refere-se a comportamentos de ensino que fazem parte do 

reportório do professor para transmitir informação diretamente relacionada com os 

objetivos e os conteúdos do ensino (Siedentop, 1991). 

A forma como a instrução é realizada interfere na interpretação que os alunos 

fazem das tarefas, o que influencia a realização das mesmas. Muitas vezes, a 

configuração que as tarefas assumem afastam-se, apreciavelmente, dos propósitos 

iniciais e do conteúdo informativo veiculado no mento da sua apresentação 

(Mesquita, 1998). As dúvidas relativamente à instrução foram recorrentes durante o 

ano como é visível na reflexão seguinte. 

 

“Questiono-me com o seguinte tema, o tempo da instrução. Num jogo ou exercício 

novo os meus alunos demoram mais tempo a perceber o pretendido, porquê? Senti 

isso nesta aula, porque na introdução da manchete tive que repetir a instrução, com a 

ajuda da demostração (…).” (Reflexão da aula número 35 – 31/01/2013) 

 

No processo de instrução e com o passar das aulas, optei por simplificar, ao 

máximo, a linguagem utilizada. Assim, procurei torná-la simples e adequada, com 

recurso à utilização de algumas palavras-chave, com períodos curtos de informação 

inicial de forma a rentabilizar a aula e promover as aprendizagens dos alunos. 

Com a devida orientação consegui fornecer uma informação clara, precisa e 

concisa dos objetivos e dos conteúdos, apresentando as tarefas da aula de forma 

específica. Tive a preocupação de no início de cada modalidade fazer uma breve 

abordagem da mesma, para que os alunos a conhecessem melhor (revisão), 

realçando também mais no início do ano letivo, a importância da adoção de estilos de 

vida ativa e benefícios da atividade física, entre outros. 
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Esta estratégia revelou-se muito produtiva, pois notei que os alunos 

assimilavam mais facilmente os conteúdos sempre que eram reforçados com uma 

informação clara, com palavras-chave e com uma sequência adequada e organizada, 

no sentido de reforçar o principal objetivo da tarefa. Este objetivo foi alcançado 

através de uma preparação antes do momento da instrução. 

Face a este entendimento, posso afirmar que a condução do processo ensino-

aprendizagem exige que se observe, avalie e regule as aprendizagens. No entanto, a 

conceção desse processo não tem qualquer significado se não encontrar reflexos na 

sua realização. Nesse sentido, ao longo deste ano letivo procurei direcionar a minha 

atuação para o que considerava ser o meu grande objetivo: a promoção do sucesso 

educativo dos alunos. 

 

Em suma, dada a complexidade do processo de ensino-aprendizagem, 

inicialmente as minhas preocupações centravam-se na organização da aula, na 

gestão do tempo e no controlo da turma, para posteriormente, e após estes aspetos 

já estarem devidamente consolidados, passar a centrar-me mais nas questões 

instrucionais, que eram cruciais para a melhoria da minha intervenção como 

professor.  
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4.5. Relação professor – aluno(s): controlo, clima e afetividade 

 

Ser professor, é ser responsável pela educação dos alunos. Com efeito, não é 

só ensinar as matérias de ensino, também é ajudar os jovens a serem alguém no 

futuro, dar-lhes responsabilidade nas tarefas e nas aulas, pois tudo na vida é uma 

aprendizagem, que só alguns conseguem aprender, ou seja, os que realmente 

querem ser responsáveis e inovadores, melhorando e inovando ao longo da vida. 

Quanto aos alunos, estes aprendem aspetos técnicos e táticos de várias 

modalidades, porque cada matéria é uma aprendizagem diferente, daí que o 

professor tem a função de motivar os alunos, fazendo com que eles consigam 

ultrapassar as dificuldades, tornando-se seres mais autónomos e responsáveis. 

A interação professor-aluno ultrapassa os limites profissionais e escolares, 

pois é uma relação que envolve sentimentos e deixa marcas para toda a vida 

(Miranda, 2008). De facto, a relação estabelecida com os alunos é um aspeto 

fundamental e a criação de um bom clima relacional é reconhecidamente uma das 

caraterísticas de um ensino eficaz. 

A minha relação com os alunos foi positiva, uma vez que consegui estabelecer 

diálogos informais, extra aulas, onde era ultrapassada a barreira professor-aluno, de 

modo a ajudá-los quando precisassem de alguma informação, seja da disciplina ou 

não. 

Em relação aos alunos da turma que lecionei, sempre procurei incutir a ideia 

que uma boa relação entre o professor e os alunos era uma mais-valia, ajudando-os 

nos dias menos bons, sempre com respeito mútuo. 

No entanto, o excesso de confiança, por vezes transforma-se em 

comportamentos e atitudes incorretas no espaço de aula. Isto raramente se verificou 

com os meus alunos; estes sempre mantiveram uma atitude exemplar face às aulas 

de EF, não tendo havido casos de indisciplina. 

Ainda na relação com os alunos, procurei que a mesma fosse de forma 

equivalente para todos, tendo por base o respeito e confiança mútua, sem nunca 

esquecer o papel de cada um (professor e alunos) no processo educativo. 

Segundo Libâneo (1994), a relação estabelecida entre professores e alunos 

constitui o cerne do processo pedagógico. É impossível desvincular a realidade 

escolar da realidade do mundo vivenciada pelos discentes, uma vez que essa relação 

é uma rua de mão dupla, pois ambos (professores e alunos) podem ensinar e 
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aprender através das suas experiências. Por outro lado, como menciona Elias (1996), 

esta relação é um dos principais fatores que rege a motivação pelo aprender por 

parte do discente em formação, pois melhorando a relação pedagógica aumenta não 

só a eficiência do desempenho do professor, como também o sucesso do aluno e, 

por consequência, a satisfação de ambos. 

 

Com a melhoria das técnicas de intervenção pedagógica foi possível melhorar 

o clima das aulas e a sua dinâmica, e deste modo tornar o ensino mais eficaz. Os 

alunos por diversas ocasiões manifestaram agrado pelas tarefas propostas, 

sobretudo quando estas passavam por atividades de carácter mais lúdico e 

competitivo, como pode ser observado na reflexão do primeiro período. 

 

“Este processo de lecionação começou na sala de aula, numa aula de apresentação 

professor – alunos, existiram alguns risos e notei bem-estar entre os colegas da turma, 

criando-se um clima favorável para as aulas.” (Reflexão do 1º período – 18/12/2012) 

 

Controlar a turma representa a forma como o profissional acompanha e 

supervisiona a atividade dos seus alunos. Neste sentido, o professor deve reforçar os 

aspetos positivos do comportamento em vez de reagir negativamente ao mínimo 

problema (Rosado, 1997). 

Assim, ao nível da disciplina e do controlo da turma em geral, inicialmente 

mantive uma postura autoritária e ao mesmo tempo calma e pausada, no entanto à 

medida que as aulas foram decorrendo, fiquei mais confortável na minha posição de 

professor, conseguindo, assim, proporcionar um excelente clima durante as aulas. 

A este respeito importa ainda referir que os alunos assumiram, quase sempre, 

uma atitude bastante responsável, não demonstrando problemas comportamentais 

relevantes. Para tal terá contribuído, o conjunto de regras negociadas no início do ano 

letivo. Assim, através desta estratégia consegui controlar a turma, contribuindo para 

que não existissem problemas de disciplina que prejudicassem as atividades de 

aprendizagem. 

 

No que se refere ao clima, as aulas decorreram sob um clima bastante 

positivo. Ao longo do ano procurei sempre encorajar os alunos nas diversas tarefas 

propostas. Este clima está plasmado no excerto a seguir apresentado. 
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“O clima da aula positivo e o comportamento adequado dos alunos continuam bem 

presentes, existe respeito e cooperação entre todos, (...).” (Reflexão da aula número 7 – 

09/10/2012) 

 

Na verdade, o clima é indispensável numa aula de EF, sem um clima positivo 

as tarefas motoras não fluem, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos e perdendo mais tempo na parte inicial para organizar as tarefas da aula. 

Para Rink (1993) e Siedentop (2000) a criação de rotinas e as regras na aula 

são pontos fulcrais na rentabilização do tempo de aula e, consequentemente, na 

manutenção da disciplina e criação de um clima adequado de aprendizagem. 

Sêco (1997) afirma que a afetividade é uma condição basilar na relação 

educativa e um fator determinante do desempenho escolar. Neste sentido, para que 

esta tipologia de relações seja instituída, urge conhecer e compreender quem são os 

nossos alunos, até porque a sociedade e a escola de hoje reconhece que estes não 

são iguais aos de outros tempos. 

 

Em síntese, após este primeiro ano de lecionação, jamais esquecerei os 

momentos passados com os alunos. Estes ficarão para sempre na minha memória, 

pela boa relação, que certamente os ajudou no processo de desenvolvimento 

pessoal. 

É essencial manter um controlo ativo da turma, recorrendo à visão, aos 

deslocamentos, à proximidade física e à atenção constante à prática. O modo de 

estabelecer este controlo deve contribuir para a criação de um clima consistente e de 

encorajamento que promova a aprendizagem. Neste sentido, o professor deve 

estimular a resposta desejada nos alunos através da criação de ambientes favoráveis 

ao seu aparecimento. 

Por fim, é necessário ensinar com gosto, prazer e entusiasmo, proporcionando 

um ambiente de afetividade positiva entre os intervenientes, fazendo com que o 

processo ensino-aprendizagem decorra num clima motivacional promotor da 

aquisição de conhecimentos.  
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4.6. Gestão da aula: tempo e tarefas 

 

No que concerne à gestão do tempo de aula, desde o início do ano que tive a 

preocupação de criar hábitos e rotinas de forma a permitir uma transição mais rápida 

entre tarefas, rentabilizando, assim, o tempo de aula e estruturando uma sequência 

de exercícios adequada e eficaz. 

Numa outra dimensão das tarefas de gestão, o estabelecimento de regras, as 

rotinas e normas de conduta no início do ano letivo permitem aos praticantes 

conhecer procedimentos a adotar na diversidade de situações de ensino, 

aumentando o dinamismo da sessão e reduzindo significativamente os tempos de 

gestão. A rentabilização da organização é visível no excerto apresentado. 

 

“A turma teve um bom tempo de exercitação, pois empenhou-se nos diversos 

exercícios, principalmente quando individualmente passavam a exercitar comigo, 

sendo um ponto em destaque nesta aula.” (Reflexão da aula número 34 – 29/01/2013) 

 

Segundo Carreiro da Costa (1995), é muito importante o professor gerir a 

formação de grupos, a transição e circulação dos alunos nas situações de 

aprendizagem, a distribuição e arrumação dos equipamentos, os momentos de 

interrupção e início de atividade dos alunos, pouco dispêndio do tempo de aula e 

recorrendo prioritariamente a estratégias eficazes de gestão. 

O professor deve promover autonomia de conduta por parte dos alunos, com 

uma definição de regras de comportamento, criando condições para que os alunos 

respeitem essas regras, valorizando e incentivando os comportamentos apropriados. 

Perante comportamentos inapropriados ou desviantes o professor deve mostrar aos 

alunos que agiram mal, fundamentando pedagogicamente as repercussões de tais 

comportamentos para a sua formação, enquanto aluno e professor. 

Como refere Onofre (1995), os curtos episódios de organização podem estar 

perfeitamente relacionados com alguns princípios de intervenção pedagógica, como é 

o caso do professor garantir uma correta e rápida montagem e desmontagem do 

material, garantir mudanças de atividade rápidas entre as diferentes atividades ou 

tarefas de aprendizagem ou ainda garantir uma reunião rápida dos alunos quando 

necessário. 
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4.6.1. Tempo de empenhamento motor 

 

O tempo de empenhamento motor é todo o tempo que os alunos passam 

efetivamente em atividade motora (Rosado & Mesquita, 2009). 

Como maximizar e otimizar o tempo de empenhamento motor? Um dos 

fatores é reduzir os períodos de instrução e de transição, através de explicações 

claras e precisas aos alunos sobre os exercícios a desenvolver e a sua forma de 

organização, deixando o equipamento em local de fácil acesso, atendendo ao espaço 

e sequência de realização dos exercícios com uma sinalética própria para interromper 

e reunir os alunos. 

Outro fator é escolher de forma cuidada as tarefas, ajustando o número de 

alunos envolvidos nos exercícios às caraterísticas destes e adequando o grau de 

dificuldade dos exercícios ao nível de prestação dos alunos, através de um clima 

positivo (motivando os alunos), indicando os principais critérios de êxito de cada 

tarefa para os alunos cumprirem. 

Sabendo que é essencial, nas circunstâncias mais diferenciadas, criar 

contextos de aprendizagem favoráveis para que todos os alunos, sem exceção, 

possam aprender mais e melhor, tentei escolher as atividades de forma a obter 

elevados índices de envolvimento dos alunos nas tarefas da aula, procurando garantir 

a sua segurança e um clima afetivo propício de trabalho. 

Muitas vezes, pelo empenhamento dos alunos, decidi realizar um determinado 

exercício durante mais ou menos tempo, embora não fosse de encontro ao plano de 

aula ou não estivesse previsto nele. Deste modo, tive em conta as caraterísticas e 

necessidades dos alunos, o que considero importante, até porque com esta 

estratégia se consegue ganhos no tempo de empenhamento motor, como é visível 

no excerto seguinte. 

 

“A parte inicial da aula foi bastante dinâmica pelo facto de começar logo com bola, 

aproveitando ao máximo o tempo de empenhamento motor, que tenciono repetir, 

variando em determinados exercícios, não descorando da parte lúdica, tendo em 

conta o nível e a motivação da turma para a prática.” (Reflexão da aula número 16 – 

13/11/2012) 
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Em suma, a forma como o professor gere o tempo de que dispõe para ensinar 

vai obviamente ter influência direta no tempo que o aluno tem disponível para 

aprender, isto independentemente da matéria de ensino.  
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4.7. A motivação para a aula de Educação Física 

 

4.7.1. A motivação para os desportos de contato físico no contexto das aulas 

de Educação Física: estudo com alunas do ensino secundário numa 

escola da Região Autónoma da Madeira 

 

4.7.1.1. Resumo 

 

Este estudo procurou investigar a motivação de alunos do sexo feminino do ensino 

secundário da escola da APEL para os desportos de contato físico nas aulas de 

Educação Física. O estudo tem duas componentes, uma extensiva em que 

participaram 212 alunas dos vários cursos da Associação Promotora de Ensino Livre 

e uma intensiva em que participaram nove alunas (do grupo total) de uma turma do 

curso de Artes Visuais. Como instrumento utilizou-se o questionário Intrinsic 

Motivation Inventory (Inventário de Motivação Intrínseca – IMIp), na versão adaptada 

para português por Fonseca e Brito, (2001). O questionário contém 18 itens 

distribuídos por 4 escalas: i) Prazer/Interesse, constituída por 5 itens relacionados 

com o prazer sentido pelo indivíduo na execução da atividade; ii) Competência, 

constituída por 4 itens relacionados com a perceção de competência; iii) 

Esforço/Importância, constituída por 5 itens relacionados com o esforço utilizado na 

atividade e iv) Pressão/Tensão, constituída por 4 itens relacionados com a pressão 

sentida durante a realização de tarefa. Na análise dos dados da componente 

extensiva do estudo calculou-se a normalidade da amostra através do teste de 

Smirnov (mais de 30 indivíduos), tendo-se verificado que os dados não obedecem às 

caraterísticas de uma distribuição normal para qualquer uma das variáveis. Tendo isto 

em conta utilizou-se o teste não paramétrico Mann-Whitney para verificar se existiam 

diferenças entre as variáveis em foco nas várias escalas e para o nível geral de 

motivação. Com base nos resultados, chegou-se às seguintes conclusões: a escala 

competência apresentou um valor médio superior em relação à escala 

pressão/tensão, enquanto que a escala prazer/interesse obteve uma média superior 

comparativamente à escala esforço/importância. Em relação às alunas da escola da 

APEL praticantes de desporto fora das aulas de EF apresentaram valores superiores 

em todas as escalas e no nível geral de motivação para os desportos de contato 

físico nas aulas de EF quando comparadas com as alunas que não praticam nenhum 
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desporto fora das aulas. Para a componente intensiva foram definidas algumas 

estratégias de intervenção que foram sendo objeto de análise nos registos que efetuei 

no diário de bordo, as quais contribuíram para aumentar os níveis motivacionais 

gerais para os desportos de contato físico dos meus alunos. 

 

4.7.1.2. Introdução 

 

Face ao facto de acreditar que a cooperação, entreajuda, coesão da turma e 

principalmente a motivação para a prática desportiva são fatores cruciais na 

aprendizagem, esta foi a temática que em conjunto com os restantes elementos do 

núcleo de estágio me propus estudar. O propósito central que assumimos foi procurar 

perceber qual a origem da falta de motivação de alguns alunos para as aulas de EF. 

Deste modo, o tema global do núcleo de estágio foi a motivação para as aulas 

de EF, até porque esta é uma variável de grande importância no processo ensino-

aprendizagem, pois em geral sem motivação não é possível aprender. Já o meu 

subtema surgiu pelo facto de lecionar uma turma maioritariamente com elementos do 

sexo feminino (81,8%), as quais nem sempre estavam motivadas para as aulas de 

EF, designadamente para modalidades em que o contato físico estava presente 

(futebol, andebol e basquetebol). 

No que concerne ao termo motivação, este teve origem no vocábulo latino 

MOVERE, que está associado a uma ideia de movimento (Alves et al.,1996). 

Segundo Cratty (1984), a motivação é o processo que leva as pessoas a uma 

ação ou à inércia em diversas situações, sendo ainda o exame das razões pelas 

quais se escolhe fazer algo, executar algumas tarefas com maior empenho do que 

outras, ou persistir numa atividade por longo período de tempo. Já Fernandes (1986) 

define-a como um conjunto dos mecanismos internos e dos estímulos externos que 

ativam e orientam o nosso comportamento. Por sua vez, Garrido (1990) refere que a 

motivação é um processo psicológico, uma força que tem origem no interior do sujeito 

e que o impulsiona a uma ação. 

Para Roberts (1992), a motivação corresponde àqueles fatores da 

personalidade, variáveis sociais e/ou conhecimentos que atuam quando o indivíduo 

empreende uma tarefa, na qual é avaliado, entram em competição com os outros ou 

tenta atingir um determinado nível de excelência. Por sua vez, Weinberg & Gould 
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(1995) definem a motivação como a direção e a intensidade do esforço de um 

indivíduo. 

No âmbito da Psicologia em geral e da Psicologia do Desporto em particular, a 

motivação é uma das áreas que mais tem sido estudada com a finalidade de se 

conhecer melhor o comportamento humano. A motivação é, portanto, um ponto 

“central” em Psicologia, dado que é um dos fatores mais influentes nas atitudes e no 

comportamento, estando subjacentes a vários processos psicológicos, como a 

aprendizagem, o pensamento, a memória, o esquecimento, a perceção, a emoção e 

a personalidade. 

Segundo Serpa (1992), a motivação aparece ligada ao comportamento do 

sujeito, sendo considerada como uma causa determinada e condicionante do seu 

grau de eficácia. 

 

4.7.1.2.1. A motivação para o ensino  

 

Se nos reportarmos à motivação para o ensino constatamos que um aluno 

motivado torna-se mais envolvido no processo ensino-aprendizagem, 

designadamente nos esforços exigidos e no envolvimento nos exercícios e recorre 

mais a estratégias que lhe permita concluir com sucesso as tarefas (Guimarães, 

2004) 

Muitos jovens chegam às aulas sem qualquer motivação, desvalorizando a 

importância da escola e do conhecimento. Naturalmente sentem-se mais atraídos 

pelos prazeres imediatos da sociedade de consumo do que pelo trabalho escolar, 

que exige esforço e método. Perante esta situação, os professores competentes e 

dedicados fazem mais do que “apontar o dedo” aos alunos, às famílias, aos políticos 

ou à sociedade. Estes procuram despertar em cada aluno o desejo de aprender e a 

vontade de estudar, sendo que a motivação facilita o sucesso e, por sua vez, a 

conquista do sucesso reforça a motivação. 

Singer (1977) defende que a importância da motivação para a aprendizagem 

tem sido bem estabelecida e desta forma o aumento da motivação eleva a atenção e 

a concentração. O mesmo autor menciona que a motivação é uma insistência em 

caminhar em direção a um objetivo, podendo este ser uma recompensa. Fazendo o 

paralelo com a escola, a classificação, a alcançar no final do período, ou ano escolar 

pode ser vista como esse reconhecimento. Da mesma forma, o incentivo pode tomar 
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a forma de um impulso interno para o sucesso, como por exemplo a autorrealização. 

O autor defende ainda que desmotivados, os alunos não praticarão, ou então 

realizarão mal as tarefas. 

Em contrapartida, Magill (1984) reforça que um aluno pode aprender 

dependentemente dos seus níveis motivacionais, ou pode motivar-se a partir da 

possibilidade de aprender mais. Ainda segundo o mesmo autor, a motivação é 

importante para a compreensão da aprendizagem e das habilidades motoras devido 

ao seu papel na iniciação, manutenção e intensidade do comportamento. Por sua 

vez, Ferreira (2005) advoga que o ato de motivar remete para um conjunto de 

diretrizes que condicionam a conduta de alguém para o objetivo, desencadeando 

uma atividade consciente, vista como uma força impulsionadora, que é um elemento 

importante na atividade humana. A motivação pode ser considerada um impulso, na 

medida em que este leva o individuo à busca contínua de melhores soluções para a 

realização pessoal e integração na comunidade onde a sua ação tenha significado. 

Em termos do professor, a ânsia de fazer com que os alunos aprendam o 

currículo prescrito, leva-o, por vezes, a negligenciar a verdade evidente de que a 

motivação para aprender surge da necessidade de quem aprende, e não das do 

professor (Lindgren, 1971). 

Estudos realizados nesta área (Carron, 1980 e Cratty, 1984) citados por Serpa 

(1991), realçam o facto de a motivação ser determinada por fatores pessoais e 

situacionais, quer a nível consciente, quer a nível inconsciente, estando dependentes 

das necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais de cada sujeito, bem como das 

suas experiências passadas ou recentes. Se refletirmos sobre alguns dos nossos 

comportamentos será mais fácil compreender o conceito de motivação. De facto, 

enquanto sujeitos comemos, bebemos, dormimos, procuramos a companhia dos 

outros e o seu afeto. No local de trabalho, nas aulas ou no grupo de amigos 

esperamos que nos apreciem e que as nossas opiniões e comportamentos sejam 

aprovados e reconhecidos. Estes e outros comportamentos têm origem numa força 

interna que predispõe as pessoas a desenvolver uma ação com vista a um objetivo: o 

alimento, a bebida, o sexo, o prestígio, a aprovação social, o afeto, etc.. 

Na verdade, e como afirmam Pintrich e Schunk (1996), a motivação é 

fundamental no processo ensino-aprendizagem, pois os alunos motivados tendem a 

mostrar-se mais interessados nas atividades, são persistentes e esforçam-se para 

obterem sucesso.  
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4.7.1.2.2. A motivação nas aulas de EF 

 

Em termos das aulas de EF, os alunos nem sempre estão motivados para as 

tarefas propostas, pelo que os professores de EF têm que procurar encontrar 

estratégias que lhes permita assegurar os níveis de motivação dos alunos, isto 

independentemente da modalidade abordada. 

A falta de motivação dos alunos constitui-se não apenas um problema para os 

professores, mas também, e especialmente, para os próprios alunos desmotivados. 

De facto, a desmotivação dos alunos é um dos maiores desafios dos professores. 

Ensinar a quem não quer aprender é como lançar sementes em terreno pedregoso. 

Segundo Rink (1993), a motivação dos alunos é constantemente mencionada 

pelos professores como um grande problema no ensino, particularmente no ensino 

secundário. 

Na EF a motivação tem sido apresentada como uma variável que tem 

suscitado interesse na investigação dos processos mediadores centrados nos alunos, 

porquanto esta se constitui como um elemento precioso no que concerne à influência 

de resultados da aprendizagem (Pereira, 2012). 

Em contexto escolar, um aluno motivado envolve-se mais no processo de 

ensino-aprendizagem. De facto, quando despendem esforços envolvem-se nos 

exercícios e recorrem a estratégias que lhe permita concluir com sucesso as tarefas. 

Nas palavras de Guimarães (2004), os alunos ficam orgulhosos do seu desempenho 

ou resultado, superando muitas vezes as expetativas do professor.  

Paralelamente, é possível que os alunos que não estão muito motivados 

aprendam, contudo, é mais fácil para um professor encontrar estratégias para facilitar 

a aprendizagem dos alunos já motivados. Assim, segundo Magill (1984), a motivação 

apresenta-se como um aspeto crucial na iniciação, manutenção e intensidade de um 

comportamento, sendo importante para perceber o papel da aprendizagem e das 

habilidades motoras. Quando os alunos não estão motivados para as aulas de EF, 

tendem a não realizar as atividades, ou mesmo, a apresentarem comportamentos 

desviantes. 

Segundo Brito (1994), a motivação é o conjunto de fatores dinâmicos que 

determinam o comportamento de cada indivíduo. Em desporto, também é usual 

designar motivações pelo conjunto de fatores internos e externos (intrínsecos e 

extrínsecos) que influenciam o esforço e a persistência dos comportamentos, em 
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direção a um fim ou a um objetivo. Poder-se-á então dizer que a motivação intrínseca 

é determinada pelo interesse do indivíduo na tarefa, enquanto a motivação extrínseca 

é fortemente determinada pelos reforços associados normalmente, aos resultados 

(Lima, 2010). 

Fonseca et al. (2001) realizou um estudo com uma amostra de 232 alunos 

(111 do sexo masculino e 121 do sexo feminino), cujo propósito foi averiguar os 

objetivos de realização e a motivação intrínseca para a prática de EF de alunos do 3º 

ciclo. O instrumento utilizado para aferir a intensidade da motivação intrínseca dos 

alunos foi o mesmo deste estudo, o IMIp. Na comparação as motivações intrínsecas 

entre ambos os sexos, os autores constataram que os rapazes detinham níveis mais 

elevados em todas as dimensões do IMIp, porém, apenas nas categorias da 

competência (p=0,03) e pressão/tensão (p=0,00) se verificam diferenças 

estatisticamente significativas entre os sexos. Estes resultados apontam para uma 

perceção de competência superior sentida durante as aulas de EF, assim como uma 

maior pressão/tensão por parte dos rapazes. 

Outro elemento importante a considerar é que para um professor ser eficaz, 

nas técnicas suscetíveis de influência, depende da forma como persiste na 

participação dos indivíduos nas atividades e da intensidade que lhes dedicam (Alves 

et al., 1996). 

Neste sentido, o professor de EF não pode ser unicamente um animador, 

deve ser um construtivista que continuamente elabora e comprova a sua teoria 

pessoal do mundo. Com efeito, como refere Lima (2010), se a motivação é um dos 

fatores que mais pode influenciar o sucesso do ensino, esta deverá ser uma 

preocupação dos professores em geral e dos professores de EF em particular 

(palavras nossas).  
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4.7.1.2.3. A motivação em função do sexo 

 

Segundo Damico e Meyer (2006), nas sociedades ocidentais a estética 

feminina funciona como uma importante marca social na classificação e 

hierarquização dos estilos de vida, bem como de ascensão social e afetiva. 

Num estudo efetuado acerca da autoconfiança, Araújo et al. (2008) referem 

que o género masculino apresenta maiores taxas de estados de realização pessoal, 

socialização, autoafirmação e apresentação de vontade para a componente lúdica 

mais evidente que as raparigas. Para combater esta falta de autoconfiança das 

raparigas os autores delinearam um conjunto de estratégias, nomeadamente o 

diálogo sobre os benefícios da atividade física para que estas tivessem mais 

motivação para a prática, conversando com elas e explicando que não era motivo 

para deixarem de praticar exercício físico, mas sim, pelo contrário, para continuarem 

a cuidar do seu corpo, encorajando-as para a prática. 

Já Sabath (1992), numa investigação sobre os motivos para praticar desporto, 

numa amostra de 218 estudantes do sexo feminino, observou que estas apontam 

como motivos principais para praticar o desporto de forma constante o prazer 

intrínseco, a saúde e a boa forma física. 

Num estudo realizado por autores Gould, Feltz, Weiss e Petlichk (1982) 

citados por Cruz (1996), o género feminino demonstrou atribuir mais importância ao 

motivo “amizade” em comparação com o género masculino. Ou seja, o motivo mais 

apontado por parte das raparigas para a prática de um desporto foi fazer novas 

amizades. 

 

Após este pequeno enquadramento teórico sobre a motivação, o propósito 

central deste estudo foi identificar os níveis motivacionais das raparigas do ensino 

secundário da escola onde realizei o EP para os desportos de contato físico (futebol e 

andebol), para a partir daí definir um conjunto de estratégias de intervenção que 

pudessem contribuir para aumentar os níveis de motivação das minhas alunas e, 

consequentemente, para a aprendizagem dessas matérias.  
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4.7.1.3. Objetivos 

 

4.7.1.3.1. Objetivo geral 

 

Identificar os níveis motivacionais dos alunos do sexo feminino do ensino 

secundário da escola da APEL para os desportos de contato físico no contexto das 

aulas de EF (estudo extensivo) de modo a procurar encontrar estratégias que 

contribuam para aumentar os seus níveis de motivação e, consequentemente, para a 

aprendizagem destas matérias (estudo intensivo). 

 

4.7.1.3.2. Objetivos específicos 

 

Estudo extensivo: 

 

1. Analisar e comparar os níveis motivacionais gerais e nas escalas prazer/interesse; 

competência; esforço/importância e pressão/tensão das alunas do ensino secundário 

para os desportos de contato físico nas aulas de EF. 

2. Analisar os níveis motivacionais gerais e nas escalas prazer/interesse, 

competência, esforço/importância e pressão/tensão das alunas do ensino secundário 

para os desportos de contato físico nas aulas de EF em função da prática desportiva 

extracurricular (praticantes e não praticantes). 

 

Estudo intensivo: 

 

3. Analisar os níveis motivacionais gerais para os desportos de contato físico das 

alunas de uma turma do ensino secundário (a minha) e a partir dessa análise definir 

estratégias de intervenção que contribuam para a melhoria dos seus níveis 

motivacionais. 

4. Verificar os efeitos da aplicação das estratégias nos níveis motivacionais da turma 

do ensino secundário (a minha).  
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4.7.1.4. Metodologia 

 

O presente estudo tem duas componentes: uma extensiva em que 

participaram 212 alunos do sexo feminino do ensino secundário, e uma intensiva em 

que participaram 9 alunos do sexo feminino de uma turma do curso de Artes Visuais 

do ensino secundário. 

 

4.7.1.4.1. Delineamento do estudo 

 

A componente extensiva do estudo é do tipo descritivo, em que se recorreu a 

métodos quantitativos de forma a descrever e entender os resultados obtidos e assim 

poder intervir sobre eles. A técnica utilizada para a recolha de dados foi o 

questionário. Este estudo tem também um carácter transversal, uma vez que os 

dados recolhidos e tratados correspondem a um momento temporal. 

Esta é ainda considerada uma investigação aplicada, na medida em que 

responde a problemas imediatos, usa situações da vida real, os participantes são 

seres humanos, os resultados produzidos têm aplicação direta para profissionais e há 

um controlo limitado sobre o ambiente de pesquisa (Thomas & Nelson, 2002). 

O estudo conta com uma variável independente e uma variável dependente: 

 Variável dependente: score das escalas do questionário (prazer/interesse, 

competência, esforço/importância e pressão/tensão). 

 Variável independente: Praticantes de desporto extracurricular. 

 

Na componente intensiva, partindo dos valores motivacionais denunciados 

pelas minhas alunas para a prática de desportos de contato físico, defini um conjunto 

de estratégias para procurar melhorar os níveis motivacionais para as aulas de futebol 

e de andebol. Deste modo, esta componente pode ser classificada como um estudo 

de investigação-ação. O período de implementação das estratégias delineadas foi da 

aula 39 do 2º período (5 aulas de futebol) até à aula 65 do 3º período (7 aulas de 

andebol). As reflexões das aulas foi o método de registo que utilizei para materializar 

a observação efetuada relativamente aos efeitos das estratégias utilizadas.  
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4.7.1.4.2. Procedimentos de recolha 

 

No que concerne à componente extensiva após a elaboração do questionário 

este foi partilhado na Internet através da ferramenta “Drive” do Gmail, o serviço de 

email da Google. Desta forma, os alunos responderam ao questionário online, 

permitindo que imediatamente após a submissão das respostas, estas ficavam 

disponíveis na base dados da conta do utilizador. Paralelamente, imprimimos o 

questionário em papel, para o caso de os meios técnicos deixarem de funcionar ou 

para a eventualidade de não poderem ser utilizados os computadores. 

Relativamente à componente intensiva do trabalho foi o próprio professor (eu 

enquanto estudante-estagiário) que defini e implementei as estratégias no contexto 

de ensino-aprendizagem. 

 

4.7.1.4.2.1. Instrumentos 

 

Componente extensiva: 

 

Como instrumento utilizou-se o questionário Intrinsic Motivation Inventory 

(Inventário de Motivação Intrínseca – IMIp), na versão adaptada para português 

(Fonseca & Brito, 2001). 

Os autores do Intrinsic Motivation Inventory referem que este instrumento 

permite avaliar a intensidade da motivação intrínseca de indivíduos relativamente a 

uma qualquer atividade através de 18 itens. Esses itens são distribuídos por 4 

escalas: 

 Prazer/Interesse – constituída por 5 itens relacionados com o prazer sentido 

pelo indivíduo na execução da atividade, ex.: “gosto bastante da atividade 

praticada”; 

 Competência – constituída por 4 itens relacionados com a perceção da sua 

competência, ex.: “sou bastante bom na atividade praticada”; 

 Esforço/Importância – constituída por 5 itens relacionados com o esforço 

utilizado na atividade, ex.: “empenho-me bastante na atividade praticada”;  

 Pressão/Tensão – constituída por 4 itens relacionados com a pressão sentida 

durante a realização da tarefa, ex.: “sinto-me pressionado enquanto faço a 

atividade praticada”. 
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Face ao facto de Fonseca e Brito (2001) considerarem que a maneira como 

as questões estão formuladas permitem ao investigador reformulá-las e adaptá-las ao 

contexto estudado, neste estudo as questões foram adaptadas ao contexto da EF, 

mais especificamente aos desportos de contato físico. 

A resposta às questões é efetuada por recurso a uma escala de Likert, de 1 a 

5 (discordo totalmente a concordo totalmente, respetivamente). De referir que os itens 

5, 10, 11, 12 e 17 são questões com caraterísticas negativas, com valores de 1 a 5. 

Os restantes itens são questões com caraterísticas positivas, nas quais os valores 

atribuídos vão de 5 a 1, perfazendo uma escala de 18 a 90 pontos. Em termos 

específicos, a escala prazer/interesse vai dos 5 aos 25 pontos, a escala competência 

dos 4 aos 20 pontos, a escala esforço/importância dos 5 aos 25 pontos, e por fim, a 

escala pressão/tensão dos 4 aos 20 pontos. 

 

4.7.1.4.2.2. Aplicação do questionário  

 

A aplicação do questionário foi realizada no segundo período do ano letivo 

2012/2013, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013, entre as 9h45 e a 13h00. Para o 

efeito, elaboramos um requerimento ao diretor pedagógico da escola da APEL, ao 

coordenador do departamento de expressões e ao delegado do grupo de EF. Após 

os três terem deferido o pedido, o núcleo de estágio realizou um mapa com os 

horários que distribuiu pelas diferentes turmas. Cada turma devia dirigir-se às 

respetivas salas para responder aos questionários, em função do horário afixado. 

Este foi o modo encontrado que nos permitiu controlar a participação das turmas e 

garantir que nenhuma ficava de fora desta fase do estudo. Esta informação esteve 

disponível no dia 12 de fevereiro e nesse mesmo dia seguiu um email com a mesma 

informação para todos os professores da escola. Quisemos, desta forma, garantir que 

todos os professores tinham sido informados. 

Cada questionário foi respondido num tempo médio de 15 minutos. As salas 

disponibilizadas para o efeito foram a 1, 2 e 3 de Informática e a 212 e 214, todas 

equipadas com computadores para as turmas de Ciências Socioeconómicas. 

No dia da aplicação dos questionários, cada professor estagiário e o professor 

cooperante encontraram-se numa sala. Ao mesmo tempo que orientavam as turmas 

das suas salas, um dos professores estagiários ia verificando, num dos 
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computadores, a entrada das respostas na base de dados da ferramenta da Google 

supracitada, para certificar que não ocorriam anomalias.  

Inicialmente só explicávamos como funcionava o preenchimento, fazíamos 

uma chamada de atenção para algumas questões em que a numeração invertia, ou 

seja, uma escala de 5 a 1. Com o decorrer do preenchimento, foram surgindo 

algumas questões e acontecimentos repetidos, pelo que no intervalo, após o primeiro 

bloco, reunimo-nos e decidimos fornecer aos alunos mais algumas informações antes 

de eles iniciarem o preenchimento: 

- No código não necessitavam de escrever as palavras “ano”, “turma” e 

“número”, podiam colocar tudo seguido; 

- As atividades rítmicas expressivas são atividades tais como a dança, as 

danças sociais, as danças tradicionais e aeróbica; 

- A ginástica rítmica faz parte das atividades gímnicas e não das atividades 

rítmicas expressivas; 

- Os desportos de contato físico são desportos tais como futebol, râguebi, 

basquetebol e andebol; 

- Os alunos não deviam abandonar o computador sem antes submeter o 

questionário. 

Apesar destas informações estarem no próprio questionário, muitos alunos 

não as tinham lido, pelo que incluíam a ginástica rítmica nas atividades rítmicas 

expressivas (provavelmente por causa da nomenclatura semelhante) e pensavam 

que desportos de contato físico eram os desportos de combate. 

Apenas a turma do 12º ano do curso tecnológico de desporto faltou ao 

preenchimento deste questionário, por se encontrar em estágio fora da escola, não 

tendo sido possível realizá-lo noutro dia.  
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4.7.1.4.2.3. Procedimentos de análise 

 

Como referido, as respostas aos questionários foram diretamente para uma 

base de dados da conta Google, após os alunos as terem submetido. Esta base de 

dados online permitia a opção de transformar os questionários em formato Microsoft 

Excel®, o que permitiu encurtar o tempo despendido na introdução de dados. Na base 

de dados foi selecionado apenas as questões de identificação pessoal (1 a 6), mais a 

questão da variável independente (praticante de desporto extracurricular) e as 

questões diretamente relacionadas como o meu estudo (itens 41 a 58). 

Na análise dos dados utilizou-se o programa estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 20. Primeiro foi calculada a normalidade dos 

dados recorrendo ao teste de Smirnov (mais de 30 indivíduos), tendo-se verificado 

que os dados não seguem uma tendência normal e são muito próximos do p=0,00 

para qualquer uma das variáveis (Tabela 1), estes valores revelaram não ser 

suficientemente elevados, não obedecendo às caraterísticas de uma distribuição 

normal. Tendo isto em conta utilizou-se o teste não paramétrico Mann-Whitney para 

verificar diferenças entre as variáveis, em cada uma das escalas e para o total do 

questionário. De seguida verificamos as médias, desvios padrão, máximos e mínimos 

de cada escala ao nível do total da amostra e por variável (praticante desportiva/não 

praticante desportiva). 

O nível de confiança utilizado foi de 95%. 

 

Tabela 1 – Teste da normalidade 

 Prazer / 

Interesse 
Competência 

Esforço / 

Importância 

Pressão / 

Tensão 
Total 

Sim 0,200 0,012 0,001 0,079 0,052 

Não 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 
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32,5% 

67,5% 

Praticam algum desporto 
fora das aulas de EF? 

Sim 

Não 

4.7.1.4.3. Amostra 

 

Na primeira componente do estudo, a extensiva, participaram 212 alunos do 

sexo feminino (93%), dos cursos de Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades, e Artes Visuais, de um total de 228 

alunas inscritas na disciplina de EF. Os participantes tinham idades compreendidas 

entre os 14 e os 21 anos e com uma idade média de 16,54 anos. 

Da amostra total 69 alunas (32,5%) referiram praticarem desporto fora das 

aulas de EF (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na segunda componente do estudo, a intensiva, participaram 9 alunas, de 

uma turma do curso de Artes Visuais da escola da APEL, com idades compreendidas 

entre os 17 e os 20 anos (Média = 18,22), destas apenas uma referiu praticar 

desporto fora das aulas de EF.  

Figura 6 – Repartição da amostra dos alunos do 

sexo feminino pela frequência de praticarem algum 

desporto fora nas aulas de EF 
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4.7.1.5. Resultados e discussão 

 

4.7.1.5.1. Componente extensiva  

 

 Níveis motivacionais 

 

Na Tabela 2 pode observar-se os dados no que concerne aos valores da 

motivação por escala e para o total da amostra. 

 

Tabela 2 – Médias e desvios padrão, mínimos e máximos para o total e para cada escala da motivação 

Escala N Média ± dp Mínimo Máximo 

Prazer/Interesse 212 16,44 ± 4,21 5 25 

Competência 212 13,78 ± 3,31 4 20 

Esforço/Importância 212 16,14 ± 4,38 5 25 

Pressão/Tensão 212 13,18 ± 3,60 4 20 

Total 212 59,55 ± 14,45 18 90 

 

Em relação às escalas, verifica-se que a escala competência e a 

pressão/tensão são as que apresentam valores mais baixos, denunciando que as 

alunas se consideram pouco competentes na prática dos desportos de contato físico, 

e sentem-se ligeiramente pressionados na prática dessas modalidades. 

Quanto à escala prazer/interesse, é a escala que obteve uma média superior, 

logo seguida da escala esforço/importância, realçando que as alunas da escola da 

APEL gostam e sentem prazer em praticar desportos de contato físico nas aulas de 

EF. 

 

a) Motivação para os desportos de contato físico em função da 

prática desportiva 

 

Na Tabela 3 pode observar-se os dados relativamente aos valores da 

motivação geral e por escala nas praticantes e não praticantes de desporto 

extracurricular. 
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Tabela 3 – Praticantes e não praticantes de desporto, médias e desvios padrão, mínimos e máximos 

para cada escala da motivação 

Escala 
Praticante 

desportiva 
N Média ± dp Mínimo Máximo 

Prazer / 

Interesse 

Sim 69 17,41 ± 4,39 6 25 

Não 143 15,97 ± 4,05 5 24 

Competência 
Sim 69 14,74 ± 3,20 7 20 

Não 143 13,32 ± 3,28 4 20 

Esforço / 

Importância 

Sim 69 17,30 ± 4,54 6 25 

Não 143 15,58 ± 4,21 5 24 

Pressão / 

Tensão 

Sim 69 14,20 ± 3,43 4 20 

Não 143 12,69 ± 3,59 4 20 

Total 
Sim 69 63,65 ± 14,27 25 90 

Não 143 57,57 ± 14,17 18 88 

 

Pelas médias, verifica-se que para a motivação nos desportos de contato 

físico, os alunos que praticam algum desporto fora das aulas de EF (Média = 63,65) 

tem maiores valores do que os que não praticam (Média = 57,57), sendo que para a 

variável (praticante desportiva) o mínimo foi 25 e o máximo 90, enquanto para a 

variável (não praticante desportiva), o mínimo foi 18 e o máximo foi 88. Ao nível da 

motivação geral constatou-se que as diferenças de motivação das alunas para os 

desportos de contato físico nas aulas de EF são significativamente superiores nas 

praticantes comparativamente às não praticantes (p=0,009) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Praticantes e não praticantes de desporto, médias e desvios padrão, mínimos e máximos 

para a motivação para os desportos de contato físico nas aulas de EF 

 
Motivação para os desportos de contato físico 

Mann-Whitney 

Praticante 

desportiva 
N Média ± dp Mínimo Máximo P 

Sim 69 63,65 ± 14,27 25 90 
0,009 

Não 143 57,57 ± 14,17 18 88 
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b) Prazer/Interesse 

 

Pelas médias, verifica-se que nesta escala, os alunos que praticam algum 

desporto fora do contexto da aula de EF (Média = 17,41) têm valores superiores aos 

que não praticam (Média = 15,97), sendo que para a variável (praticante desportiva) o 

mínimo foi 6 e o máximo 25, enquanto para a variável (não praticante desportiva), o 

mínimo foi 5 e o máximo foi 24. Como se pode observar na Tabela 5, as praticantes 

sentem significativamente mais prazer/interesse pelos desportos de contato físico no 

contexto da aula de EF comparativamente às não praticantes (p=0,031). 

 

Tabela 5 – Praticantes e não praticantes de desporto, médias e desvios padrão, mínimos e máximos 

para a escala de prazer/interesse 

 Escala: Prazer/Interesse 

 Mann-Whitney 

Praticante 

desportiva 
N Média ± dp Mínimo Máximo P 

Sim 69 17,41 ± 4,39 6 25 
0,031 

Não 143 15,97 ± 4,05 5 24 

 

 

c) Competência 

 

Pelas médias, verifica-se que nesta escala, os alunos que praticam algum 

desporto fora das aulas de EF (Média = 14,74) tem maiores valores do que os que 

não praticam (Média = 13,32), sendo que para qualquer variável, o máximo foi 20, 

mas o mínimo foi 7 para a variável (praticante desportiva) e 4 para a variável (não 

praticante desportiva). Como se pode verificar na Tabela 6, as praticantes são 

significativamente mais competentes nos desportos de contato físico no contexto da 

aula de EF comparativamente às não praticantes (p=0,007). 
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Tabela 6 – Praticantes e não praticantes de desporto, médias e desvios padrão, mínimos e máximos 

para a escala competência 

 
Escala: Competência 

Mann-Whitney 

Praticante 

desportiva 
N Média ± dp Mínimo Máximo P 

Sim 69 14,74 ± 3,20 7 20 
0,007 

Não 143 13,32 ± 3,28 4 20 

 

 

d) Esforço/Importância 

 

Nesta escala verifica-se que os alunos praticantes fora do contexto da aula de 

EF (Média = 17,30) apresentam valores acima dos não praticantes (Média = 15,58), 

sendo que para a variável (praticantes) o mínimo foi 6 e o máximo 25, enquanto para 

a variável (não praticantes), o mínimo foi 5 e o máximo 24. Como se pode observar 

na Tabela 7, as praticantes esforçam-se significativamente mais pelos desportos de 

contato físico no contexto da aula de EF comparativamente às não praticantes 

(p=0,025). 

 

Tabela 7 – Praticantes e não praticantes de desporto, médias e desvios padrão, mínimos e máximos 

para a escala esforço/importância 

 
Escala: Esforço/Importância 

Mann-Whitney 

Praticante 

desportiva 
N Média ± dp Mínimo Máximo P 

Sim 69 17,30 ± 4,54 6 25 
0,025 

Não 143 15,58 ± 4,21 5 24 

 

 

e) Pressão/Tensão 

 

Pelas médias, verifica-se que na escala pressão/tensão, os alunos que 

praticam algum desporto fora das aulas de EF (Média = 14,20) registam maiores 
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valores do que os que não praticam (Média = 12,69), sendo que para qualquer 

variável, o mínimo foi 4 e o máximo foi 20. Ao nível desta escala constatou-se que as 

praticantes sentem significativamente mais pressão/tensão para os desportos de 

contato físico nas aulas de EF comparativamente às não praticantes (p=0,006) 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Praticantes e não praticantes de desporto, médias e desvios padrão, mínimos e máximos 

para a escala de pressão/tensão 

 
Escala: Pressão/Tensão 

Mann-Whitney 

Praticante 

desportiva 
N Média ± dp Mínimo Máximo P 

Sim 69 14,20 ± 3,43 4 20 
0,006 

Não 143 12,69 ± 3,59 4 20 

 

 

Fazendo uma ponte com os objetivos, as alunas praticantes estão mais 

motivadas do que as não praticantes nas aulas de EF para os desportos de contato 

físico, sabendo que segundo Pintrich & Schunk (1996), a motivação é fundamental no 

processo ensino-aprendizagem, pois os alunos motivados tendem a mostrar-se mais 

interessados nas atividades, são persistentes e esforçam-se para obterem sucesso. 

As alunas praticantes são significativamente mais competentes, tem mais 

prazer, esforçam-se mais e sentem maior pressão nos desportos de contato físico no 

contexto da aula de EF comparativamente às não praticantes (p≤0,05). Assim, 

recorrendo ao estudo de Fonseca et al. (2001), cujo propósito foi averiguar os 

objetivos de realização e a motivação intrínseca para a prática da EF, verificando que 

apenas nas categorias da competência (p=0,03) e pressão/tensão (p=0,00) existiu 

diferenças estatisticamente significativas.  
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4.7.1.5.2. Componente intensiva 

 

 Partindo da análise dos níveis motivacionais das minhas alunas para os 

desportos de contato físico resultantes da análise do questionário (Tabela 9) defini 

estratégias de intervenção com vista a melhorar os seus níveis motivacionais para a 

prática destes desportos, mais especificamente de futebol e andebol nas aulas do 

segundo e terceiro períodos. 

 

Tabela 9 – Somatório e médias por escala de uma turma do ensino secundário (a minha) para a 

motivação nos desportos de contato físico nas aulas de EF 

 Motivação para os desportos de contato físico  

Escalas 
Prazer / 

Interesse 
Competência 

Esforço / 

Importância 

Pressão / 

Tensão 
Total 

Somatório 159 132 153 122 566 

Média 17,67 14,67 17,00 13,56 62,89 

 

Neste quadro, no sentido de motivar as minhas alunas para a prática destas 

modalidades nas aulas de EF, tive que encontrar estratégias de interesse e exercícios 

adequados ao seu nível de desempenho, na tentativa de ganhar mais tempo de 

empenhamento motor com esse tipo de tarefas e tornando-as mais competentes. 

Este pensamento está patente nas reflexões a seguir apresentadas. 

 

 “A minha investigação-ação está inserida nos desportos de contato físico e pretendo 

obter resultados em mais de uma modalidade (andebol no 3º período e futebol no final 

deste e no início do próximo), de modo a ter mais de uma aula para aplicar o mesmo 

em contexto real.” (Reflexão da aula número 39 – 19/02/2013) 

 

“Relativamente à motivação, percebi que mesmo empenhadas, não estão 

completamente motivadas na tarefa, sendo um fator já implícito na maior parte das 

alunas, cabendo a mim cativa-las cada vez mais para a modalidade, pensando 

seriamente nos exercícios planeados como estratégias de sucesso para a turma.” 

(Reflexão da aula número 41 – 26/02/2013) 

 

“(…) a turma precisa de variedade de exercícios para manter-se motivada e ativa na 

aula, mas nem sempre acontece devido a outras circunstâncias, como o calor e o 

cansaço.” (Reflexão da aula número 45 – 12/03/2013) 
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“Posteriormente, com a lecionação do andebol e sendo um desporto de contato físico 

como o futebol, pretendo dar continuidade às ilações que fui retirando dos resultados 

dos questionários da motivação para as aulas de EF, bem como que a turma se 

mantenha coesa e cooperante com os colegas com mais dificuldade.” (Reflexão da aula 

número 50 – 11/04/2013) 

 

A preocupação com a utilização de exercícios dinâmicos e variadas 

coadjuvadas com um bom clima da aula foi também estratégias utilizadas. 

 

“Nas próximas aulas espero introduzir exercícios dinâmicos e motivantes como tentei 

noutras modalidades, umas vezes mais conseguidas do que outras, tudo isto tendo 

em conta a minha turma, de modo a facilitar todos os alunos no processo ensino-

aprendizagem.” (Reflexão da aula número 52 – 18/04/2013) 

 

“Tento manter sempre um bom clima na aula, pois considero fundamental na turma, 

valendo a cooperação de alguns alunos, permitindo ajudar os restantes colegas 

menos motivados ou menos aptos para a disciplina.” (Reflexão da aula número 57 – 

09/05/2013) 

 

A utilização do lúdico também foi uma das ferramentas didáticas que utilizei, 

fazendo com que as aulas corressem melhor. 

 

“Na parte inicial da aula pretendo manter os jogos lúdicos, por correr bem, motivando 

as alunas e ao mesmo tempo estarem a aprender o essencial da modalidade.” 

(Reflexão da aula número 58 – 14/05/2013) 

 

O desafio de procurar motivar as alunas menos envolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem foi já constante. A estratégia foi procurar conhecê-las melhor, 

para melhor intervir. 

 

“Em relação às alunas menos interessadas, cabia a mim enquanto professor 

encontrar estratégias de motivação, ou seja, saber o que motiva ou não as alunas 

para as aulas de EF era um dos meus grandes objetivos para influenciar o sucesso 

dos alunos nas aulas.” (Reflexão da aula número 59 – 16/05/2013) 
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“As alunas menos motivadas representaram um desafio na minha prática pedagógica, 

procurando incessantemente estratégias diferenciadas que me permitiam melhorar os 

seus índices de confiança, e consequente noção de competência que podia conduzi-

las a sentirem prazer durante a prática de uma determinada modalidade.” (Reflexão da 

aula número 65 – 06/06/2013) 

 

Tal como o nível geral das alunas da escola da APEL, verifica-se que as 

minhas alunas apresentam nas escalas competência e pressão/tensão valores mais 

baixos, denunciando que as alunas se consideram pouco competentes na prática dos 

desportos de contato físico, e sentem-se ligeiramente pressionados na prática dessas 

modalidades. 

Em relação à escala prazer/interesse, novamente é a escala que obteve uma 

média superior, logo seguida da escala esforço/importância, realçando que as minhas 

alunas gostavam mais de praticar desportos de contato físico nas aulas de EF, do 

que empenharem-se nessas aulas. 

 

Resultados alcançados 

 

Em termos de ilação das estratégias utilizadas verifiquei que era possível 

motivar a turma para as respetivas modalidades, por recurso ao lúdico, ao incentivo, 

com variedade de exercícios. 

 

“Devo começar logo com jogos lúdicos, que foi uma das razões que tirei do estudo. A 

corrida não é motivante para a maior parte das alunas, daí ter que inovar para cativa-

las, mantendo a motivação em alta nas aulas, independentemente da modalidade 

abordada.” (Reflexão da aula número 57 – 09/05/2013) 

 

Não foi um processo fácil, mas deixo abaixo alguns excertos de reflexões das 

aulas, que realço ter conseguido que as aulas corressem melhor, não só ao nível da 

motivação das minhas alunas, mas também do tempo de empenhamento motor. 

 

“Durante os jogos da avaliação diagnóstica, 2X2 e 4X4, além de instruir, também 

incentivei as alunas para o jogo, cativando-as para se manterem motivadas na prática 

da modalidade, que em geral, considero que foi fantástica.” (Reflexão da aula número 39 – 

19/02/2013) 
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“No final da aula tentei perceber junto da turma as motivações para o futebol, 

considerando que estão a melhorar aula após aula, faltando ainda algum 

empenhamento motor. Sendo assim, na próxima aula de futebol vou manter os 

exercícios ou jogos que notei mais empenhamento e gosto pelos mesmos.” (Reflexão da 

aula número 45 – 12/03/2013) 

 

“Vejo cada aluno aprender e empenhar-se mais um pouco ou até mesmo a gostar do 

futebol, daí ser uma alegria para mim após lecionar estas aulas, porque inicialmente 

pensava que ia ser mais difícil, devido ao fator motivação, bem como ao tempo de 

empenhamento motor que a turma apresenta em algumas aulas.” (Reflexão da aula 

número 48 – 04/04/2013) 

 

“Foi uma aula bem conseguida, porque tirei partido de alguns dados dos resultados 

dos questionários e também fui rever o final do 2º período para planear a aula, 

principalmente através da última reflexão de futebol, dando continuidade ao processo 

ensino-aprendizagem dos meus alunos.” (Reflexão da aula número 48 – 04/04/2013) 

 

No final do ano letivo senti que as minhas alunas obtiveram melhores 

prestações nas aulas, não só por estar a terminar o período e saberem da 

importância da nota para a média do secundário, como na componente motivacional, 

uma das minhas preocupações no decorrer do EP, como refere o excerto a seguir. 

 

“Com o terminar das aulas, verifico que as minhas alunas estão mais motivadas para 

atingir os objetivos da aula, com uma participação de melhor qualidade, cabendo ao 

professor transmitir gosto pelas aulas e pelas matérias de ensino.” (Reflexão da aula 

número 61 – 23/05/2013) 

 

Por fim, em relação às minhas alunas, tive que encontrar estratégias para 

motivá-las para as aulas de EF, sendo que planeava exercícios através de jogos 

lúdicos, contribuindo para um bom clima da aula, fazendo com que elas sentissem 

mais à vontade na prática. Como refere Araújo et al. (2008), a componente lúdica era 

evidente, no qual destaco como principais motivos para praticar desporto e segundo 

Sabath (1992), o prazer intrínseco, a saúde e a boa forma física. Ainda noutro estudo 

realizado, o género feminino demonstrou atribuir mais importância ao motivo 

“amizade”, percebendo isso na minha turma pelo excelente clima vivenciado ao longo 

das aulas.  
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4.7.1.6. Conclusões 

 

Este projeto de estudo apresentou-se como um instrumento inicial para 

identificar os níveis motivacionais das alunas do ensino secundário da escola da 

APEL para os desportos de contato físico nas aulas de EF, visando encontrar 

estratégias que contribuíssem para aumentar os seus níveis de motivação para as 

aulas do final do 2º período e todo o 3º período, e, consequentemente, o processo de 

ensino-aprendizagem nessas matérias (futebol e andebol). 

Na componente extensiva verificou-se que os níveis de motivação foram 

superiores para os praticantes em comparação com os não praticantes de desporto 

extracurricular para os desportos de contato físico. Obteve-se em todas as escalas, 

diferenças significativas entre os dois grupos (p≤0,05), o que faz com que se possa 

afirmar que existem diferenças motivacionais entre as alunas praticantes e não 

praticantes de desporto extracurricular para a prática de desportos de contato físico 

nas aulas de EF. 

Na verdade, a motivação para os desportos de contato físico das alunas do 

ensino secundário da escola da APEL é superior nas praticantes. As praticantes têm 

mais interesse, são mais competentes, esforçam-se mais e sentem-se mais 

pressionadas na realização dessas matérias de ensino. 

No que concerne ao estudo intensivo com a minha turma percecionei que as 

alunas, aula após aula, se mostraram mais empenhadas, pelo que se pode 

considerar que as estratégias utilizadas tiveram efeitos positivos. Assim, considero 

que consegui potenciar o ensino dessas duas matérias, recorrendo aos 

aquecimentos mais lúdicos, com alguns jogos “divertidos” e dinâmicos, que mesmo 

assim, poderiam ter sido mais bem enquadrados com a modalidade abordada 

(futebol ou andebol), mas tiveram resultados positivos nos níveis motivacionais das 

minhas alunas.  
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4.8. Refletir e avaliar: dois momentos cruciais 

 

4.8.1. Avaliar e classificar (relativamente aos alunos) 

 

Uma das funções da avaliação é classificar através da atribuição de notas. Ao 

classificar atribui-se um nível relativo ao desempenho do aluno, permitindo promover 

os alunos no sistema escolar e social na medida em que é possível ordená-los 

segundo níveis de competência. Assim, a classificação constitui um meio simples, 

rápido e expedito relativamente à avaliação das aprendizagens, de informar o aluno 

do seu valor relativo, do seu grau de sucesso nas aprendizagens. 

Avaliar é, sobretudo formar, reorientar o ensino e as aprendizagens para que o 

estudante aprenda mais e melhor, devendo, para isso, incidir sobre todos os objetivos 

considerados importantes e fazer indicações para a melhoria ou enriquecimento dos 

processos de aprendizagem (Prata et al. 1998). 

Ainda relativamente à avaliação, na parte inicial (1º período) foram momentos 

mais difíceis do que estava a espera, pois foi necessário ter argumentos para justificar 

as notas atribuídas a todos os alunos, caso de algum EE, ou mesmo o próprio aluno 

discordasse da mesma, tendo que saber justificar. No final do ano já me sentia mais à 

vontade (3º período), existindo concordância em todas as notas com o PC. 

O 3º e último período foi o mais fácil, com os alunos mais conscientes do que 

fizeram e aprenderam ao longo do ano letivo, além de terem consciência que 

precisavam de uma boa nota por causa da média do 12º ano ou mesmo do 

secundário para ingressarem no curso e faculdade da sua preferência. A consciência 

da avaliação é relatada no excerto seguinte. 

 

“A avaliação é um processo muito importante realizado no final de cada período, 

estando sempre presente nas aulas. Sendo do 12º ano a turma que leciono, onde a 

disciplina conta para a média do secundário e é fundamental para concorrerem ao 

Ensino Superior, torna-se ainda mais relevante a respetiva avaliação.” (Reflexão da 

avaliação do 1º período – 18/12/2012) 

 

Em relação à autoavaliação, que era idealizada na última semana do período, 

também não foi um procedimento muito fácil, pois existem alunos mais conscientes 
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do que outros, relativamente ao que sabem e fazem nas aulas, bem como o que 

conhecem de cada domínio, nomeadamente o cognitivo e o desempenho motor. 

Por estar em processo de formação, pedi sempre opinião ao PC relativamente 

a algumas dúvidas que foram surgindo antes, durante e após a minha avaliação dos 

alunos, no que concerne a uma ou outra nota final, de forma a ter consciência que 

tomei a decisão mais acertada, não criando possíveis reclamações de notas, que 

felizmente não aconteceu em qualquer um dos períodos do ano letivo. 

 

4.8.2. Refletir e avaliar (relativamente ao professor) 

 

A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 

experiência, num mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, 

correspondências afetivas e interesses sociais (Nunes, 2000). 

A reflexão sobre as experiências práticas tem vindo a revelar-se fulcral na 

aquisição de competências profissionais. O professor deve ter capacidade de tomar 

as suas próprias decisões, através do domínio de um sentido crítico e reflexivo, não 

se sujeitando a diretrizes ou orientações exteriores ao contexto. 

A reflexão foi muito útil no processo de tomada de consciência das 

potencialidades e dificuldades, pois só é possível alterar, melhorar ou desenvolver a 

intervenção pedagógica quando se tem consciência do que deve ser modificado. 

A realização de uma reflexão no final da cada aula, facilitou o desenvolvimento 

e a melhoria da minha intervenção, pois foi através dela que efetuei análises daquilo 

que corria bem e menos bem. Após essas análises e reflexões, procurava arranjar 

estratégias que tornassem as aulas mais dinâmicas, bem como, colmatar os aspetos 

em que tinha mais dificuldade, acima de tudo arranjar exercícios motivadores e 

dinâmicos. A perceção da importância da reflexão está bem presente no excerto 

apresentado. 

 

“É fundamental sermos reflexivos para uma melhor análise e compreensão, como 

também para o nosso melhor desempenho e eficácia no ensino. O intuito é de 

repensarmos o realizado, aquilo que está mal, pois só assim é possível construir um 

desempenho cada vez mais eficaz. Tendo consciência que é necessário estar em 

constante reflexão para poder evoluir.” (Reflexão da aula número 2 – 20/09/2012) 
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Tudo o que passei neste ano letivo, desde a reflexão à avaliação, foi uma 

mais-valia para o meu futuro profissional, uma excelente aprendizagem, na qual a 

vasta experiência do PC e as suas observações de todas as aulas ao longo do ano 

letivo foram essenciais. 

Segundo Januário (1984) a avaliação consiste na recolha de informação 

tendente a apoiar decisões pedagógicas. Enquanto, Guba e Lincoln (1981) 

consideram que a avaliação resulta de uma combinação entre uma descrição e um 

julgamento. Ou seja, a avaliação prepara, acompanha e encerra o processo de 

ensino-aprendizagem, com objetivo de conduzir todos os alunos ao sucesso. 

Um processo ensino-aprendizagem sem avaliação seria um processo sem 

rumo e sem controlo que permitisse redirecionar as realizações. A avaliação toma, 

deste modo, um carácter formativo não só dos alunos, mas também do professor e 

do próprio sistema em vigor. 

Em suma, refletir e avaliar fizeram parte deste longo processo que agora 

termina, dois momentos importantíssimos no processo ensino-aprendizagem, pois 

sem eles seria mais difícil desenvolver um planeamento coerente e adequado ao 

nível motor dos meus alunos.  
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4.9. Aprendizagens e sucesso obtido 

 

Na escola em geral e nas aulas de EF em particular, a maior parte dos meus 

alunos mostraram e realçaram que queriam aprender para obterem sucesso com 

essa aprendizagem, tendo a nota da disciplina (média dos três anos) influenciado 

diretamente aqueles que pretendiam prosseguir os estudos no Ensino Superior. 

Rink (1996) postula que os professores eficazes criam um ambiente propício à 

aprendizagem, assegurando um bom funcionamento da gestão e da disciplina na 

aula e mantendo um bom fluxo de atividades. 

Os alunos por mais empenhados que estejam numa tarefa motora, nem 

sempre obtêm um elevado sucesso, pois o tempo de empenhamento motor é inferior 

ao tempo potencial de aprendizagem, e como refere Siedentop (1983), o tempo 

potencial de aprendizagem constitui a variável mais potente na predição de um 

ensino eficaz. É o tempo que o aluno passa na tarefa, ativamente envolvido e com o 

mínimo de 80% de sucesso, daí que influência e muito o sucesso obtido pelos alunos 

em qualquer modalidade lecionada. 

O sucesso dos alunos, no que diz respeito à sua aprendizagem, está 

dependente da qualidade do desempenho do professor, esta por sua vez depende da 

sua capacidade para analisar as circunstâncias de cada situação e assim selecionar 

e aplicar as formas que mais se coadunam com o contexto que se lhe apresenta, de 

maneira que todos os alunos possam tirar o máximo proveito (Onofre, 1995). 

O profissional de EF define sucesso, valorizando o esforço e a aprendizagem. 

Se valorizar o esforço, o profissional mostra ao praticante que reconhece quando este 

se esforça. Se valorizar a aprendizagem, o profissional mostra ao praticante que o 

importante é aprender a melhorar, obtendo o sucesso que pretendemos. 

O sucesso faz parte do processo ensino-aprendizagem. Neste âmbito, foi um 

privilégio fazer parte do sucesso da turma que lecionei, aula após aula procurei incutir 

a importância da EF na escola, bem como na importância de manter a prática 

desportiva fora do contexto escolar e todos os benefícios inerentes à sua prática, 

como está patente na reflexão do primeiro período. 

 

“Propus muitos exercícios de cooperação 1X1 e exercitei sequências mais simples de 

forma a que os alunos adquirissem a noção da sua aplicabilidade no jogo de 

oposição.” (Reflexão do 1º período de badminton – 18/12/2012) 
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Desafio e sucesso são dois dos ingredientes que fazem do desporto uma 

atividade tão atrativa para as crianças e para os jovens. Por isso mesmo desafio e 

sucesso devem ser doseados na justa medida de cada um, isto com o objetivo de 

ampliar a sua vinculação à prática (vontade e desejo), a sua capacidade de ação, de 

colaboração e de compreensão do jogo e da cultura desportiva. 

Não interessa, por isso, um sucesso fácil, um sucesso que não mobilize a 

vontade, que não desafie a capacidade. Não interessa nada um sucesso comprado, 

viciado ou espoliado (Rosado & Mesquita, 2009). 

Ter sucesso no desporto é estar efetivamente integrado no curso do jogo, na 

dinâmica das suas ações relevantes e dar resposta adequada às tarefas impostas 

pela sucessão de problemas emergentes na corrente do jogo. Acresce que, ter 

sucesso é empenhar-se num jogo que se quer bem disputado e bem jogado. 

Em suma, o desporto tem a possibilidade de proporcionar muitos ingredientes 

de sucesso, de êxito na ação, que não se resumem apenas ao sucesso glorificado do 

vencedor. Se assim não fosse, para que se levantariam da cama os muitos milhares 

de participantes das mais populares maratonas por esse mundo fora.  
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4.10. Uma experiência distinta de ensino 

 

O processo de ensino de uma turma para outra é sempre diferente, pois cada 

turma tem uma capacidade de aprender distinta. São todas diferentes e com isso o 

processo de planificação é distinto consoante as dimensões e caraterísticas da turma. 

No decurso do estágio, lecionei três aulas da turma do PC. Foi uma 

experiência que me motivou. Com ela adicionei uma nova bagagem de 

aprendizagens, por ser uma turma com caraterísticas distintas da turma que 

lecionava, principalmente ao nível do tempo de empenhamento motor e do número 

de alunos. A reflexão do diário de bordo alude a esta experiência. 

 

“Hoje dia 19 de novembro, tive uma nova experiência na escola, lecionei a aula do PC. 

Foi uma aula de voleibol em que os alunos reagiram razoavelmente bem às minhas 

instruções e a prática em si durante toda a aula, não criando problemas. Neste espaço 

consegui manter um bom comportamento da turma.” (Diário de Bordo – 19/11/2012) 

 

As aulas que lecionei foram de voleibol, basquetebol e futebol. À exceção do 

voleibol, que ainda não tinha lecionado à minha turma, ao planear a aula das 

restantes modalidades tive em consideração os exercícios que utilizei nos meus 

planos de aula, introduzindo as alterações necessárias em consonância com o 

número de alunos, o nível motor da turma, como todas as informações adicionais que 

o PC referia a respeito da sua turma, como por exemplo as dificuldades das raparigas 

em relação aos rapazes. Este foi o modo de conseguir planear as aulas de forma 

mais eficaz. 

Nas três aulas os alunos reagiram bem às minhas instruções e aos exercícios 

planeados para cada aula, não criando grandes problemas. O clima da aula foi bom e 

o comportamento dos alunos foi exemplar durante todas as aulas. 

Em relação ao tempo de empenhamento motor, notei diferenças para a minha 

turma, nomeadamente por ser maioritariamente do sexo masculino (70%), os quais 

tinham níveis de motivação superiores para realizar as aulas, isto comparativamente 

com algumas das raparigas da mesma turma.  
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4.11. Compromisso e responsabilidade 

 

Quando a três de setembro de dois mil e doze entrei pela primeira vez na 

escola da APEL, senti que tinha um compromisso com a escola: o de ajudar os seus 

alunos a serem responsáveis e que aprendessem com as aulas de EF. Como é 

visível no excerto apresentado. 

 

”No dia 3 de setembro de 2012, entrei pela primeira vez na escola da APEL. Foi um 

momento marcante, pois será o meu local de Estágio no ano letivo 2012/2013, 

inserido na Unidade Curricular, Estágio Profissional. Nela espero aprender nesta 

minha etapa de formação, tornando-me um professor competente.” (Diário de Bordo – 

03/09/2012) 

 

 No futuro, quando vier a lecionar, tenciono elevar ainda mais os meus níveis 

motivacionais e ser cada vez mais “moralizador” para dar aulas, pois, o professor 

“moralizador” apresenta-se comprometido com a dimensão ética e moral do seu 

ofício e da sua profissão enquanto educador. É aquele que procura vincular o seu 

ofício aos valores da educação (Contreras, 2002). 

A ação do professor “moralizador” deve ter por base a reflexão crítica, 

possibilitando e conferindo poder aos professores no sentido de modificar e 

transformar. O professor ao se apresentar como facilitador de aprendizagens, deve 

ter como preocupação ajudar o formando a adquirir saberes e conhecimentos que 

possam ser úteis na sua atividade, articulando o dizer com o escutar, a demonstração 

com a imitação e ter sempre subjacente a atitude de questionamento como via para a 

decisão (Alarcão, 1996). 

Além do compromisso, a responsabilidade de lecionar é crucial, pois é ela que 

dá, cada vez mais, credibilidade à escola e mantem os alunos em sintonia como 

aprender, porque sem responsabilidade não é possível formar os alunos pelo melhor. 

No contexto de ensino das atividades desportivas, o problema da 

responsabilização do aluno no cumprimento das tarefas motoras assume dificuldades 

acrescidas relativamente às outras disciplinas escolares (Crouch, Ward & Patrick, 

1997), já que se torna impossível acompanhar, a cada passo, os procedimentos 

utilizados pelo aluno no cumprimento das tarefas. 
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Assim, em todas as disciplinas é necessário responsabilidade, tanto por parte 

do professor como dos alunos, como tal a EF não é exceção, de modo a que todos 

os alunos se sintam preparados para desempenhar determinadas tarefas da aula de 

forma autónoma. 

Por outro lado, ser professor hoje pressupõe a responsabilidade de contribuir 

para o desenvolvimento global (cognitivo, afetivo, ético, e político) dos educandos, 

sendo a escola um espaço de educação cívica por excelência, deve promover o 

desenvolvimento harmonioso dos alunos, evitando a existência de cidadãos sem 

valores e sem padrões. Estas preocupações estão patentes no excerto que se segue. 

 

“Sou da opinião que o trabalho cooperativo é essencial nas aulas, principalmente 

numa turma com as caraterísticas da minha, além disso, aos alunos cooperarem 

tornam-se autónomos na ajuda ao colega, mantendo uma grande responsabilidade 

consigo próprio e com a turma.” (Reflexão da aula número 58 – 14/05/2013) 

 

Segundo Shon (1990), a responsabilidade do professor é refletir sobre a 

prática pedagógica, refletir sobre o seu trabalho e sobre a prática. O professor é um 

ser capaz de alterar o sucesso dos alunos, independentemente da modalidade a 

aprender, pois sem responsabilidade não há compromisso com a escola, nem com 

os alunos no processo ensino-aprendizagem. 

Assim, o professor facilita a aprendizagem do aluno ajudando-o a aprender, 

implementando situações capazes de facilitar a reflexão crítica dos alunos, e 

obviamente também do professor, orientando-os para o seu desenvolvimento pessoal 

e social. 

Também é essencial termos como referência três fatores para a construção e 

modificação das atitudes, a cognição (ao nível dos conhecimentos), o afetivo (ao nível 

dos valores e emoções) e o comportamental (ao nível da motivação) (Rosado & 

Mesquita, 2009). 

Em suma, dar responsabilidade aos alunos, contribui efetivamente para os 

níveis motivacionais dos alunos, e consequentemente para a aprendizagem. Esta é 

um meio fundamental para que os alunos se tornem mais autónomos e responsáveis, 

sendo o professor, neste processo, alguém que os ajuda a crescer.  
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5. O Professor para além da aula de EF 

 

A ação do professor não se restringe à relação com os alunos em contexto de 

sala de aula, mas estende-se a outros espaços da comunidade escolar, 

designadamente às atividades recreativas como forma de os alunos ocuparem o 

tempo livre. Assim, engloba outras funções além das inerentes ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

A sensibilização para a ocupação do tempo livre de forma racional e benéfica 

passa pela prática de atividades às quais o indivíduo se entrega de livre vontade, seja 

para repousar, se divertir, se recriar, se entreter ou desenvolver a sua informação ou 

formação desinteressada, a sua participação social e voluntária ou a sua livre 

capacidade criadora, após se desembaraçar das obrigações profissionais, familiares 

e sociais (Dumazedier, 1974). 

As atividades de lazer e recreação contribuem para a interação social, para o 

desenvolvimento e manutenção da saúde física e intelectual, bem como para a 

disponibilidade social, constituindo um processo de padrões de comportamentos e 

um conjunto de mecanismos de controlo (Cabaço, 1990). 

Já segundo Elias (1992), as atividades que ocorram em espaços nos quais os 

participantes possam encontrar o prazer e a aventura desencadeiam a homeostasia 

funcional, pessoal e social de que a sociedade em geral e a população escolar em 

particular necessita. 

Nesta área de intervenção participei de forma ativa na maior parte das 

atividades desenvolvidas pelo grupo de EF da escola, seja em funções de 

organização ou somente de coordenação e colaboração. Destaco o convívio com os 

alunos nas diversas atividades, tanto as de cooperação entre a escola e a 

comunidade, como as extracurriculares, em especial a organização do torneio inter-

turmas de basquetebol 3X3 e a presença no Compal Air a nível nacional. 

Nos restantes torneios, futsal e voleibol, a minha participação foi de controlo da 

atividade. Nas atividades de cooperação entre a escola e a comunidade tive um papel 

de colaboração e de ajuda, ficando num local específico de cada atividade.  
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5.1. Participação em atividades extracurriculares 

 

5.1.1. Os torneios 

 

As atividades extracurriculares fazem parte da profissão docente, nesta escola 

não é diferente, pelo que em cada período letivo fui responsável pela organização de 

um torneio de modalidades distintas: futsal, basquetebol e voleibol. 

O torneio de futsal foi organizado pelo curso Tecnológico de Desporto, com 

apoio do seu professor de uma disciplina do curso. A minha função foi de apoio, 

porquanto estava ligado à modalidade. Nesta atividade estive presente na 

organização durante dois dias por semana, sendo que também representei a equipa 

de professores/alunos do Tecnológico de Desporto, denominada por ‘Professores e 

Intrusos’, nesta coexistiu uma dupla responsabilidade no meu desempenho, pois 

mesmo competindo com os alunos, tinha um papel diferente, o de ser professor. 

O torneio de basquetebol foi exclusivamente organizado por mim com ajuda 

de um colega estagiário. Além da organização, desempenhei a função de árbitro e fui 

o responsável pelos alunos participantes nos dias que estive a apitar. 

Em termos de tarefas, foi da minha responsabilidade atualizar o calendário e a 

classificação, que tinha como objetivo permitir que todos os alunos visualizassem e 

soubessem como se estava a desenrolar o torneio. Como ponto negativo menciono 

algumas faltas de comparência, que, por vezes, se justificaram pelos testes 

intermédios. 

Ser o responsável máximo pela atividade representou uma grande 

aprendizagem ao nível da organização de um evento desportivo, desde a preparação 

da ficha de inscrição à marcação de jogos tudo foi importante. Estou convicto que 

fiquei melhor preparado para no futuro poder desempenhar melhor esta função neste 

tipo de torneios ou atividades extracurriculares. 

Por fim, o torneio de voleibol foi organizado por um aluno do Tecnológico de 

Desporto, sendo o seu Projeto Tecnológico, este desenrolava-se em duas vertentes, 

duplas (2X2) e quadras (4X4). Dos três torneios, este foi o mais curto ao nível do 

número de jogos. Estive na função de supervisor, pela necessidade de estar sempre 

pelo menos um professor da escola em qualquer atividade extracurricular. A minha 

função era garantir o respeito e fair play entre os participantes, evitando situações 
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adversas à prática desportiva, além de controlar a organização. Esta foi uma vivência 

excelente. 

 

5.1.2. Compal Air na fase local, regional e nacional 

 

O Campeonato Escolar Compal Air representa uma das vertentes do Projeto 

de Basquetebol 3X3 nas escolas, é um momento por excelência da competição e 

procura dinamizar a prática da modalidade, sensibilizando e procurando captar para a 

prática desta modalidade mais jovens. 

Com a organização e coordenação da Federação Portuguesa de Basquetebol 

(FPB) em cooperação e articulação com o Desporto Escolar (DE), o Compal Air 

desenrolou-se em três fases – fase local, fase regional e fase nacional. 

O Compal Air foi e é um momento de fraterno convívio entre os jovens das 

várias escolas participantes em qualquer uma das fases, pelo que se desenrolou no 

mais saudável espírito desportivo e de respeito mútuo, contando com o empenho e 

colaboração de todos na sua organização, inclusive eu como professor estagiário. 

Todos foram elementos indispensáveis ao bom funcionamento das várias atividades, 

nas diferentes fases, dentro do mais elevado espírito pedagógico e educativo. 

A escola da APEL participou com uma equipa de juniores masculinos (fase 

local e fase regional) e outra de juniores femininos (fase regional e fase nacional). A 

participação começou com a inscrição da escola no site do Compal Air, após contato 

com a Associação de Basquetebol da Madeira. Da parte da direção da APEL foram 

criadas todas as condições para que os alunos pudessem participar nas atividades. 

A primeira fase, a local, decorreu no dia 27 de fevereiro, com apenas a 

participação da equipa masculina. Esta etapa pautou-se pelo excelente desempenho, 

valendo o primeiro lugar e consequente apuramento para a fase regional. Já na fase 

regional (Figura 7), a equipa masculina teve novamente uma boa prestação (2º lugar), 

perdendo apenas na final. 
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Figura 7 – Fase regional do Compal Air: juniores masculinos 

 

Em relação à equipa feminina, participaram pela primeira vez na fase regional 

(Figura 8) e obtiveram uma grande vitória (1º lugar) com que se apuraram para a fase 

nacional (Figura 9) em Guimarães. Acresce que estas alunas tiveram um excelente 

comportamento dentro e fora de campo. Estes foram momentos muito marcantes 

para mim enquanto responsável pelas alunas. Por último, a fase nacional, realizou-se 

na cidade de Guimarães, Capital Europeia do Desporto, no exterior do Estádio D. 

Afonso Henriques, nos dias 1 e 2 de junho, sendo que a escola da APEL foi a única 

escola da RAM a marcar presença. 

 

 

Figura 8 – Fase regional do Compal Air: juniores femininos 

 

 

Figura 9 – Fase nacional do Compal Air: juniores femininos 
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Das três concentrações, esta foi, sem dúvida, a de maior responsabilidade e 

aquela em que senti mais orgulho, isto por ser fora do habitat natural das alunas 

vencedoras. Já as alunas mostraram, desde logo, disponibilidade em participar, e 

sendo eu o impulsionador da concentração regional, quis acompanhá-las à fase 

nacional. A competição foi pautada por uma excelente prestação, registando um 

oitavo lugar entre as 14 escolas participantes no respetivo escalão. 

Estas três concentrações foram marcantes no âmbito deste EP. Em termos de 

prestação percecionei que estive a altura das expetativas e da confiança que 

depositaram em mim, isto desde o convite da ABM para a primeira concentração até 

à fase final. 

De realçar as boas prestações dos alunos e alguns prémios que 

presentemente já estão expostos na vitrina da escola (fase regional). Digo com 

orgulho que este é dos pequenos contributos que deixei na escola enquanto 

professor estagiário.  
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5.2. Projeto de cooperação entre a escola e a comunidade 

 

5.2.1. Dia do amigo 

 

O dia do amigo da APEL foi uma atividade organizada pela direção e uma 

equipa de professores que este ano teve a sua primeira edição. Nela os participantes 

puderam realizar várias atividades desportivas, tais como o slide, os matraquilhos 

humanos e o ténis de campo, como também atividades tecnológicas. 

A atividade foi idealizada na tarde do dia 30 de janeiro, tendo tido como 

principal objetivo captar novos alunos para a escola. Assim, cada aluno podia 

convidar um amigo a participar na atividade de modo a que este pudesse conhecer a 

escola de uma forma divertida e didática. Os alunos do 10º ano eram os principais 

intervenientes, em que se pretendia que trouxessem amigos a frequentar o 3º ciclo. O 

amigo e o aluno da escola faziam uma dupla. No total participaram 43 duplas. 

Esta atividade começou a ser planeada nas reuniões do grupo de EF, tendo 

todos os professores participado com sugestões e ideias de modo a tornar a atividade 

atrativa. Algumas foram: os matraquilhos humanos, o arco e flecha, o rapel, o 

paintball, o ténis de campo, as mesas de bilhar, o slide e a escalada. 

Depois das sugestões, passou-se à fase de planeamento. A atividade foi bem 

estruturada, isto é, beneficiando os alunos e permitindo a passagem de todas as 

duplas pelas estações delineadas, acabando por ser uma excelente tarde a praticar 

exercício físico. 

Relativamente aos prémios, cada participante recebeu uma t-shirt alusiva ao 

dia, tendo sido ainda sorteado pela direção três matrículas para o próximo ano letivo. 

Entre os amigos presentes na atividade, também foi entregue um prémio para as três 

primeiras duplas. Assim, existiu competição durante todo o evento, pois segundo as 

regras se as duplas cumprissem ou experimentassem a atividade, automaticamente 

a dupla entrava no sorteio dos prémios. 

Quanto à reflexão da atividade, começando pelo ponto anterior, os prémios, 

sendo uma atividade diferente e inovadora para a escola, possibilitou que todos os 

participantes pudessem ganhar só cumprindo as tarefas (fez – não fez). Considero 

que foi muito bom, evitando muito rigor em eventos dentro da escola, e privilegiando 

acima de tudo a participação dos alunos na atividade. 
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Em termos de balanço da atividade, posso afirmar que além de ter sido um dia 

agradável, não só para os alunos da escola, como também para os convidados e 

professores, a direção considerou a atividade como positiva, interessante e com 

algum desafio entre os participantes. O único aspeto apontado como menos positivo 

foi ao nível da temporalidade das atividades, aspeto este a repensar para próximas 

edições. A direção também agradeceu às entidades colaboradoras: sem elas nada 

seria possível. 

A experiência enquanto professor estagiário foi boa, devido a este dia do 

amigo ter sido a primeira atividade de carácter desportivo que a escola organizou no 

ano letivo. Assim, as expetativas da organização foram superadas, na medida em 

que a participação foi saudável e reinou a boa disposição entre todos os presentes, 

podendo ser repetida, através da segunda edição.  



99 

5.2.2. Feira da saúde 

 

Esta feira é de extrema importância, como todas as atividades organizadas na 

escola, porquanto permite a qualquer aluno participar ativamente numa tarefa 

diferente das que habitualmente tem acesso nas aulas de EF. 

Também é uma atividade que consiste no plano anual de atividades. Quando 

o delegado do grupo de EF falou pela primeira vez da organização da feira da saúde, 

a prioridade foi definir uma data para a realização da mesma, para depois 

trabalharmos nesse sentido. Acabou por ser marcada para o dia cinco de março, 

(terça-feira) no turno da manhã, por ser o dia da semana com mais turmas a 

usufruírem da disciplina de EF (quatro por cada tempo letivo). Entretanto, os restantes 

alunos da escola interessados em participar puderam fazê-lo com a abertura de 

inscrições até um limite pré-definido. 

A escola voltou a contar com a colaboração do ginásio Platinium no vasto 

programa, oferecendo aulas de body combat, body jam, platinium training e body 

balance. Também contou com uma demonstração de capoeira, bem como com a 

promoção e divulgação de experiências inovadoras ao nível da Informática para 

pessoas com NEE (necessidades educativas especiais). Paralelamente, foram 

realizadas avaliações antropométricas a todos os interessados da comunidade 

educativa, por recurso à TANITA. 

A minha turma participou na atividade, por estar incluída no horário de EF. Os 

alunos cumpriram as atividades propostas pelo grupo: primeiro, o platinium training, 

através de uma monitora do ginásio Platinium; segundo, o body balance (Figura 10) 

pelo professor da escola e sócio do ginásio em questão, o PC. 

De salientar que dos seis alunos que compareceram a aula, apenas duas 

demonstraram menos empenho, não só pela complexidade de algumas tarefas, mas 

também por já estar implícito nelas alguma falta de empenhamento. 

Como ponto principal, sou da opinião de que realizar este tipo de atividades de 

vez em quando (uma ou duas vezes por período) pode ser benéfico para turmas com 

o tipo de motivação apresentado pela minha, nem sempre motivada para a prática 

desportiva ou para algumas modalidades. Sendo uma atividade diferente, notei que 

participam por gosto e quiseram experimentar tarefas dinamizadoras distintas das 

habituais nas aulas de EF. 
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No balanço da atividade, tornou-se patente que este ano ficou um pouco 

aquém do esperado, sendo uma das razões a sua realização no interior (ginásio e 

sala polivalente) devido ao tempo inconstante no exterior, o que aportou pouca 

visualização para o exterior. 

Em geral, os professores da escola deviam estar mais ativos, mostrando à 

escola a qualidade dos docentes com que contam como, por exemplo, nas medições 

antropométricas, no sentido de dar mais credibilidade às respetivas avaliações. 

Em suma, foi uma atividade dinâmica e enriquecedora, porque ao mesmo 

tempo que os alunos experimentavam, tratavam do seu corpo através do body 

balance, situações sempre úteis para ganharem confiança neles próprios, 

principalmente as alunas menos motivadas, através de exercícios de flexibilidade e 

alongamentos mais “divertidos” e dinâmicos. Para a motivação dos meus alunos, esta 

aula foi excelente, pela sua variedade, contribuindo para elevarem os seus índices 

motivacionais, pelo que pode ser feito mais vezes durante o ano letivo. 

 

 

Figura 10 – Feira da saúde: body balance  
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5.2.3. APEL 100 limites  

 

A APEL 100 limites é outra atividade anual da escola e foi realizada no dia 

doze de abril (sexta-feira) a sua sétima edição. Após várias reuniões com o grupo de 

EF, onde foi transmitindo o que os outros departamentos da escola iam fazer no 

“peddy paper”, passamos à realização da atividade. 

As equipas participantes foram divididas em três grupos, para rodarem pelos 

três pontos, e tiveram que percorrer um trajeto com base num “peddy paper” (ponto 

1) através de pistas, passando por todos os pontos ou salas dos diferentes 

departamentos participantes, incluindo algumas atividades desportivas, entre elas o 

rapel. 

Contam-se ainda aqui os jogos de confronto direto, matraquilhos humanos e 

APEL Bilionário (ponto 2), terminando com uma prova de orientação no jardim de 

Santa Luzia (ponto 3), que coincidiu com o primeiro ponto de outras equipas, por ser 

um sistema rotativo, evitando perdas de tempo, nunca benéfico quando queremos 

passar a importância do exercício físico para os nossos alunos. 

O dinamismo é importante neste tipo de eventos: deve estar bem definido o 

que cada colaborador ou professor vai efetuar, não colocando em causa o sucesso 

da atividade. 

Existiram outros aspetos fundamentais, tais como: a divulgação da atividade, 

um regulamento geral da atividade e outro mais específico para cada jogo, 

determinando as principais regras, a duração dos jogos e o sistema de pontuação de 

forma a ser justo para todos os participantes. 

Neste tipo de atividades, por ser a de maior cartaz na escola, é importante 

definir as equipas vencedoras e os prémios para as respetivas classificações tendo 

em conta o regulamento elaborado e com lugar a uma cerimónia bem delineada, 

como a que foi efetuada através de um PowerPoint com fotos da atividade e as 

respetivas classificações por cada prémio a ser entregue e definido pelo grupo de EF. 

Estes prémios foram adquiridos pela direção, bem como através de vouchers de três 

ginásios, onde alguns professores da escola trabalham. 

O grupo de EF definiu prémios para os vencedores, entre os quais: prémio 

para os três primeiros classificados, prémio “foto reportagem”, prémio “equipa fair 

play”, prémio “melhor nome”, prémio para as três equipas “mais bem equipadas” e o 
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prémio “mais originais”, realçando o facto de existirem prémios para a competitividade 

da atividade, num espírito saudável e educativo. 

Por último, o grupo decidiu premiar uma aluna do 10º ano, pela excelente 

postura que demonstrou em toda a atividade, pois terminou a prova sozinha, depois 

da desistência dos restantes elementos da sua equipa. 

O balanço de uma atividade é o completar da mesma: há que definir e 

estabelecer o que é preciso melhorar, o que está certo e pode ainda ser mais 

inovador, daí a definição de estratégias para próximas edições ser fundamental para 

termos sucesso e sermos vistos como um grupo de EF cada vez mais eficaz e 

competente, inovando de ano para ano. 

Sendo a atividade de maior cartaz durante o ano letivo, o APEL 100 limites foi 

claramente um dia especial para toda a comunidade educativa, em que todos os 

alunos da escola puderam participar escolhendo uma equipa de amigos ou colegas. 

Em relação a mim enquanto professor estagiário, colaborei na orientação 

(Figura 11) efetuada no Jardim de Santa Luzia, juntamente com um ex-colega da 

Universidade da Madeira, que é um colaborador desta atividade desde edições 

anteriores. 

Assim, aproveitei o contato com a natureza e relembrei alguns conhecimentos 

sobre a orientação, que considero ser mais uma opção de uma atividade que pode 

ser implementada na escola. 

 

 

Figura 11 – APEL 100 limites: orientação  
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5.2.4. Mini maratona do Funchal 

 

Numa reunião do grupo de EF, um dos professores propôs levar os alunos 

interessados da escola à mini maratona do Funchal (Figura 12), que se realizou no 

dia dez de março pelas dez horas da manhã. Esta foi uma atividade inovadora e a 

decisão foi que os alunos levassem uma t-shirt da escola, possibilitando-lhes mais 

uma atividade extracurricular, e, simultaneamente, que publicitassem a escola, 

dando-lhe mais visibilidade para além dos seus muros, num esforço de maior 

promoção. 

 

  

Figura 12 – Mini maratona do Funchal 

 

Um dos principais objetivos foi fomentar a prática regular de exercício físico e 

de sensibilizar a comunidade educativa para os benefícios e contributos do desporto 

para a saúde, daí ser um convite oportuno aos alunos para percorrer com os 

professores as estradas do Funchal. De referir que nenhum aluno da turma que 

lecionei participou, isto apesar de ter focado esta atividade numa aula que antecedeu 

a corrida. 

Inicialmente a II mini maratona, que se realizou paralelamente à II meia 

maratona do Funchal, ia decorrer no dia três de março, mas por questões 

climatéricas foi adiada uma semana. A comitiva da escola da APEL era formada por 
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vários alunos pertencentes ao escalão de juniores e três professores, inclusive eu 

enquanto estagiário, marcando presença com aproximadamente quarenta elementos. 

Tratou-se de uma iniciativa inovadora, pois foi a primeira vez a nível regional 

que uma escola participou neste tipo de evento. De realçar que a adesão foi muito 

significativa e que, para a maioria dos alunos, esta foi a primeira participação em 

provas deste género.  

No final, todos nós consideramos que a participação foi um sucesso. Eu, em 

particular, fiquei muito satisfeito com a participação da escola num evento desta 

natureza, pois foi visível a felicidade, associada ao cansaço, estampada no rosto dos 

alunos. A escola obteve alguns prémios, triunfando nos masculinos e femininos, na 

categoria escolas, e à semelhança do Compal Air, foram expostos na vitrina da 

escola os troféus. 

Em suma, os alunos devem aproveitar os pequenos desafios que os 

professores colocam nas próprias aulas, ajudando-os na fomentação da atividade 

física com alguma regularidade, para além da disciplina de EF.  
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5.3. O diretor de turma 

 

Enquanto professor estagiário, também me interessou saber as respetivas 

funções e papéis de um DT, acompanhando a direção de turma do PC durante o ano 

letivo, em detrimento da turma que fiquei encarregue de lecionar. 

Também foi uma maneira de ter alguém que me deu indicações preciosas que 

me permitirão no futuro ter conhecimento para desempenhar esta função. O facto da 

escola atualmente não participar no DE, foi uma das razões para colaborar e saber 

mais sobre a direção de turma e tudo o que implica ser DT. 

O processo começa com a criação do dossiê da turma, de forma a estar 

sempre atualizado e com todos os comprovativos do que sucede na turma, desde as 

justificações de faltas ao controlo das mesmas. Já com o dossiê criado há que 

organizar toda a informação, desde as fichas biográficas a toda a documentação 

referente a cada um dos alunos. 

As tarefas mais importantes do DT são: 

 No início do ano letivo eleger um delegado e um subdelegado da turma 

e um representante dos EE que funcionará como intermédio entre o 

DT e os restantes pais. 

 Agendar um horário de atendimento para os EE. 

 O horário de atendimento definido também é utilizado para a 

componente burocrática, como justificar as faltas, que devem ser 

controladas semanalmente. 

 Transmitir aos EE todas as comunicações de faltas ou outras 

ocorrências. De referir que a informação comtempla o nome do aluno, 

o número, a hora e o meio de comunicação que foi efetuado. 

É através do PLACE (plataforma de serviços e recursos para a comunidade 

educativa) que os DT têm acesso a tudo o que necessitam da respetiva turma, 

podendo assim controlar as faltas e as restantes ocorrências.  

Os papéis do DT são acima de tudo de liderança, de conselheiro da turma e 

dos alunos individualmente, e também dos EE. É uma pessoa relevante na formação 

dos alunos, pois sem ele, a comunicação com os EE e os pais seria mais complexa. 

Assim, o DT é uma das figuras mais importantes na escola, tem que estar em 

maior contato com os alunos, para os poder ouvir, estar com eles e poder ajudá-los a 

resolver os seus problemas. Além disso é fundamental porque é o elemento que 
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comunica com os pais e EE, no sentido de encontrar estratégias que contribuam para 

o sucesso dos alunos. 

Este processo foi enriquecedor e com o passar das primeiras reuniões com o 

PC fiquei a conhecer a grande importância do DT e o papel fundamental que ele 

desenvolve no processo de ensino dos alunos. 

Em suma, procurei compreender o papel do DT na gestão pedagógico-

administrativa da vida dos alunos, na escola e do seu papel como veículo de 

interação entre a escola e os EE. De realçar que o DT tem que ser capaz de ser 

muito eficaz na articulação com os outros professores, designadamente ao nível da 

definição de estratégias e metodologias conducentes ao sucesso dos alunos. Assim, 

importa que todo o CT trabalhe com o mesmo objetivo, para que a ligação com os EE 

seja ainda mais produtiva.  
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6. Conclusão e perspetivas para o futuro 

 

“A aprendizagem da profissão docente não principia com a frequência de um 

curso de formação inicial, nem termina com a obtenção de uma Licenciatura em 

Ensino. É algo que o professor realiza durante toda a vida”. 

Carreiro da Costa (1996, p. 9) 

 

É com enorme satisfação que cheguei ao fim desta etapa, não só por ser o 

último trabalho de estágio, mas também porque este documento representa um 

marco muito importante na minha formação académica e profissional. 

Contudo, como refere Campos (1995), este momento não pode ser encarado 

como sendo a meta final, mas como uma etapa de um longo percurso, pois qualquer 

que seja o nível de ensino e a especialidade de docência, o professor tem de possuir 

uma formação multifacetada e, por consequência, multidisciplinar. 

Este relatório traduz, essencialmente, aquilo que fiz ao longo deste ano letivo, 

naturalmente com muito esforço, estudo e dedicação. Mas, não obstante este 

investimento considero que este ano foi apenas o começo da minha vida profissional. 

Após o término deste estágio estou mais preparado e seguro para a vida 

profissional, embora tenha consciência que há sempre aspetos a corrigir, mas, o que 

importa ter consciência é que é necessário trabalhar sempre no sentido de procurar 

ser cada vez melhor profissional. 

Ao longo deste ano letivo fui estagiário, mas nunca deixei de ser aluno, porque 

a predisposição para evoluir esteve sempre presente. Neste primeiro exercício de 

docência aprendi muito, mas mesmo assim sei que há muito para aprender e corrigir. 

Acredito que é esta dicotomia do “não sabe/aprende” e do “falha/corrige” que me 

possibilitará, no futuro, continuar a caminhar no sentido de alcançar uma maior 

competência. 

Em termos de aspetos relevantes do processo de estágio, importa salientar 

que procurei inovar nas várias UT.  

Em relação aos aspetos menos positivos, tenho alguma dificuldade em os 

encontrar, pois os pequenos contratempos e dificuldades que naturalmente surgiram 

foram sempre encarados como oportunidades de aprendizagem e de melhorias das 

minhas competências. 
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Assim, considero que é necessário passar por esta experiência, uma vez que 

não é possível ser um profissional qualificado sem ser avaliado, pois como afirma 

Bento (1995), a formação é algo potencialmente disponível à disposição de um 

estudante durante a sua permanência na escola superior ou universitária. É, por isso, 

uma aquisição individual, ou seja, da totalidade disponível cada um incorpora uma 

dada expressão, que vai elaborando no dia-a-dia. 

A opinião de Lima (2004) vem confirmar o referido anteriormente. Ou seja, se 

quem ensina, se quem educa, não procura saber mais do que aquilo que sabe, como 

é que enfrenta e resolve os problemas criados pelas mudanças sociais? 

Já para Carreiro da Costa (1996), a aprendizagem da profissão docente é um 

processo complexo, que se realiza durante toda a vida profissional e não somente na 

formação inicial. A formação de professores é então um processo contínuo e 

sistemático de aprendizagem através de uma análise e reflexão das atividades 

realizadas. 

Considero que este estágio foi um espaço fundamental, enquanto processo de 

transição de aluno para professor, em que se conjugaram fatores muito importantes 

para a minha formação e desenvolvimento enquanto futuro docente. Este processo 

permitiu o aprofundamento e operacionalização dos conhecimentos adquiridos ao 

longo da Licenciatura e do Mestrado, muito pela confrontação com a realidade de 

ensino, tendo constituído, sem dúvida, uma mais-valia neste processo. 

Com esta experiência sinto-me mais preparado para encarar o futuro de forma 

confiante, segura e consciente da realidade docente, sabendo, contudo, que ainda 

tenho muito a aprender com o tempo e com a experiência futura. Perceciono que este 

foi o ponto de partida para uma nova fase da minha vida, que continuará a ser ditada 

pelo empenho na busca da excelência profissional. 

Foi um ano em que conheci melhor o grupo de estágio e a mim mesmo, 

designadamente as minhas capacidades e limitações. Esta vivência em contexto real 

de ensino permitiu-me aperfeiçoar algumas das minhas lacunas e aumentar o meu 

potencial como professor de EF. Professor este que usa um meio tão rico para formar 

e educar, o corpo, com o objetivo de proporcionar um desenvolvimento multilateral e 

harmonioso dos alunos. 

Estou consciente que dei o meu melhor e ao olhar para trás sinto orgulho no 

realizado. Para além disso, estabeleci laços de amizade com pessoas que irão ficar 
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para sempre guardadas na minha memória, pois ajudaram-me a crescer enquanto 

aluno e futuro professor e também como homem. 

Ainda durante o estágio tive a oportunidade de verificar a verdadeira dimensão 

que uma escola tem em termos de relações humanas e das vantagens que a 

cooperação entre os diversos elementos da comunidade educativa tem para o 

desenvolvimento de um processo ensino-aprendizagem eficaz. 

O balanço que faço deste ano de estágio é positivo e destaco alguns aspetos: 

A concretização dos objetivos das várias atividades extracurriculares e do projeto de 

cooperação entre a escola e a comunidade; o bom relacionamento com todo o grupo 

de EF, com os alunos, com os membros da direção, com os outros professores da 

escola e com os funcionários; a cooperação entre os estagiários; a experiência 

adquirida nas diferentes dimensões da intervenção pedagógica, e o facto de ter sido 

orientado por duas pessoas fantásticas, excelentes profissionais e que me ajudaram 

a melhorar cada vez mais enquanto professor. 

Terminada esta etapa, a formação não pode ficar por aqui, esta é apenas o 

encerrar de uma porta que dá acesso a outra, pois como alguém diz “parar é morrer”. 

Para finalizar, afirmo que encaro este momento, não como uma meta final, 

mas como uma etapa de um longo percurso. Resta-me afirmar no final deste 

percurso que a carreira docente não se pode basear na acomodação em função de 

conhecimentos adquiridos. É importante que o professor se atualize, no plano teórico 

e prático, nas estratégias e metodologias, de forma a melhorar o processo de ensino-

aprendizagem. Esta necessidade advém da constante evolução que carateriza a 

nossa sociedade e que se reflete nos alunos, requerendo dos docentes uma 

constante atualização de forma a poderem exercer a sua tarefa principal: a educação 

dos jovens. 

Em síntese, aprendi muito neste ano de estágio e considero que a experiência 

que tive foi muito significativa, pois verifiquei que nem tudo é fácil, mas que tudo é 

possível de alcançar pelo próprio esforço. 

 

Por isso… Orgulho-me de dizer que “Aprendi a ser Professor”.  
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Anexo 1 – Resultados dos três momentos de avaliação do FITNESSGRAM 
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Anexo 2 – Planeamento Anual 

 

Mês  
Dia 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Sábado 1     Feriado           
1 
COMPAL AIR 

Domingo 2     2           
2 
COMPAL AIR 

Segunda 3 1   
3 
Torneio Futsal 

      1   3 

Terça 4 
2 
Basquetebol (5) 

  
4 
Preparação das 
Capas (22) 

Feriado     

2 – Início do 3º 
Período 

  

4 
Autoavaliação 
e 2º momento 
questionário 
(64) 

Ténis de Mesa (47) 

Quarta 5 3   
5 
Aula EXTRA 

2      
3 
Aula EXTRA 

Feriado 
5 
Aula EXTRA 

Quinta 6 
4 
Badminton (6) 

Feriado 

6 
Basquetebol (23) 

3 – Início do 2º 
Período     

4 
Futebol (48) 

2 
Dança (55) 

6 
Andebol (65) 

Torneio Futsal Voleibol (27) 

Sexta 7 Feriado 2 
7 – Bênção das 
Capas 

4 1 1 5 3 
7 – Fim do 
11º e 12º 

A
va

lia
çõ

e
s 

Sábado 8 6 3 Feriado 5 2 2 6 4 8 

Domingo 9 7 4 9 6 3 3  7 5 9 

Segunda 10 
8 
Início Torneio 
Futsal 

5 
Torneio Futsal 
Av. Intermédia 

10 
Torneio Futsal 

7 
Torneio Futsal 

4 4 8 
6 Início Torneio 
Voleibol 

10 

Terça 11 
9 
Basquetebol (7) 

6 
Basquetebol 
(14) 

11 
Basquetebol (24) 

8 
Ténis de 
Campo (28) 

5 
Ténis de Campo 
(36) 

5 
Feira de Saúde (43) 

9 
Ténis de Mesa 
(49) 

D
e
sp

o
rt
o
 E

sc
o
la

r 

7 
Dança (56) 

11 

Quarta 12 10 
7 
Aula EXTRA 

12 
Aula EXTRA 

9 
Aula EXTRA 

6 
Aula EXTRA 

6 
Aula EXTRA 

10  
Aula EXTRA 

8 
- 12A2 – 
Aula EXTRA 

12 – Entrega 
notas 12º ano 

Futebol 12A2 

Quinta 13 

11  
Badminton (8) 

8 
Badminton (15) 

13 
Badminton 
(25) 

A 
10 
Voleibol (29) 

7 
Fitnessgram 
(37) 

7 
Voleibol (44) 

11 
Futebol (50) 

9 
Andebol (57) 

13 

Torneio Futsal Torneio Futsal Torneio Futsal 
Fim Torneio 
Futsal 

Sexta 14 12 9 14 11 8 8 
12  
APEL 100 Limites 

10 14 

Sábado 15 13 10 15 12 9 9 13 11 15 

Domingo 16 14 11 16 13 10 
10 Mini Maratona 
do Funchal 

14 12 16 

Segunda 17  
15 
Torneio Futsal 

12 
Torneio Futsal 

17 
Torneio Futsal 

14 11 11 15 
13 
Futebol 12A2 

17 

Terça 

18 – Início do 1º 
Período 16 

Basquetebol (9) 
13 
Badminton (16) 

18 – Fim do 
1º Período  

A
va

lia
çõ

e
s 

15 
Ténis de 
Campo (30) 

Carnaval 

12 
Futebol (45) 16 

Ténis de Mesa (51) 
14 Andebol 
(58) 

18 
Apresentação 
(1) Teatro (26) 

Fim Torneio 
Basquetebol 

Quarta 19 
17 
Aula EXTRA 

14 
Aula EXTRA 

19 
16 
Aula EXTRA 

13 
13 
Aula EXTRA 

17 
Aula EXTRA 

15 
Aula EXTRA 19 

COMPAL AIR 

Quinta 
20 
Fitnessgram (2) 

18 
Badminton (10) 

15 
Badminton (17) 

20 
17 
Voleibol (31) 

14 
Voleibol (38) 14 

Voleibol (46) 
A 

18 
Andebol (52) 

16 
Andebol (59) 

20 

Torneio Futsal Torneio Futsal 
1º Momento 
questionário 

Fim Torneio 
Voleibol 

Sexta 21 19 16 
21 – Entrega 
notas / Pautas 

18 
15 
Av. Intermédia 

15 – Fim do 
2º Período 

A
va

lia
çõ

e
s 

 19 17 21 

Sábado 22 20 17 22 19 16 16 20 18 22 

Domingo 23 21 18 23 20 17 17 21 19 23 

Segunda 24 
22 
Torneio Futsal 

19 
Torneio Futsal 24 21 

18 
Inicio Torneio 
Basquetebol 

18 22 20 24 

Voleibol 12A2 

Terça 
25 
Basquetebol (3) 

23 
Basquetebol 
(11) 

20 
Basquetebol 
(18) 

Natal 
22 
Ténis de 
Campo (32) 

19 
Futebol (39) 

19 – Entrega notas 
23 
Dança (53) 

21 
Ténis de Mesa 
(60) 

25 

Quarta 
26 
 

24 
Aula EXTRA 

21 
Aula EXTRA 

26 
23 
Aula EXTRA 

20 
Aula EXTRA 

20 – Pautas 
24 
Aula EXTRA 

22 
Aula EXTRA 

26 

Quinta 
27 
Badminton (4) 

25 
Badminton (12) 

22 
Badminton (19) 27 

24 
Voleibol (33) 

21 
Voleibol (40) 

21 Feriado 
23 Andebol 
(61) 

27 

Torneio Futsal Torneio Futsal 

Sexta 28 26 23 28 25 22 22 26 24 28  

Sábado 29 – Abertura 27 24 29 26 23 23 27 25 29 

Domingo 30 28 25 30 27 24 24 28 26 30 

Segunda   
29 
Torneio Futsal 

26 
Torneio Futsal 

31 28 25 25 29 27   

Terça   
30 
Basquetebol 
(13) 

27  
Preparação das 
Capas (20) 

  
29 
Ténis de 
Campo (34) 

26 
Futebol (41) 

26 
30 
Dança (54) 

28 
Fitnessgram 
(62) 

  

Quarta   
31 
Aula EXTRA 

28 
Aula EXTRA 

  

30 
Aula EXTRA 

27 
Aula EXTRA 27   

29 
Aula EXTRA 

  

Dia do Amigo COMPAL AIR 

Quinta     

29 
Badminton (21)   

31 
Voleibol (35) 

28 
Voleibol (42) 

28   
30 
Andebol (63) 

  

Torneio Futsal 

Sexta     30       Feriado   31   

Sábado             30       

Domingo             Pascoa       
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