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Resumo 
 

O Estágio Profissional assume-se como o primeiro contacto do futuro professor 

com a realidade escolar, esta etapa é frequentemente reconhecida como 

fundamental na formação do professor, na qual o ambiente de interação entre a 

teoria e a prática permite ao estudante-estagiário desenvolver as suas 

capacidades. A elaboração deste relatório surge como um complemento ao 

processo de ensino efetuado ao longo deste ano letivo, com o principal 

propósito de refletir, de forma crítica e fundamentada, sobre as experiências 

vivenciadas. Deste modo, o objetivo do presente documento é apresentar uma 

análise reflexiva acerca do Estágio Profissional realizado na Escola Secundária 

Joaquim de Araújo no âmbito do 2º Ciclo em Ensino da Educação Física nos 

ensinos Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto. O presente relatório encontra-se organizado em quatro capítulos: 

“Dimensão Pessoal”, onde exponho o meu percurso de vida, as expectativas e 

de que forma foram ou não superadas; “Enquadramento da Prática”, que inclui 

temáticas que sustentaram a minha atuação ao longo do processo, tais como 

as normas do estágio, a caracterização da minha escola e turma; “Realização 

da Prática”, que engloba a retrospetiva da minha atuação ao longo do ano, 

subdividida em duas partes: “A minha aula - Planeamento, (re)ação e reflexão 

do processo de ensino e aprendizagem”, relacionada com as experiências em 

contexto de aula onde esta inserido o estudo de investigação-ação por mim 

desenvolvido – “A falta de participação dos alunos às aulas de Educação 

Física: razões e soluções” e “Outras experiências importantes” direcionada às 

outras áreas de intervenção, entre as quais o desporto escolar e todas as 

atividades onde colaborei; por último, a “Conclusão”, neste capítulo efetuo o 

balanço final de todo o processo e apresento as perspetivas para o futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL; EDUCAÇÃO FÍSICA; 

REFLEXÃO; PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM; 

PARTICIPAÇÃO. 
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Abstract 

 

The practicum training is assumed as the first contact of the future teacher with 

the school reality, this step is often recognized as fundamental in teacher 

education, in which the interaction environment between theory and practice 

allows the pre-service teacher to develop their skills. The preparation of this 

report comes as a complement to the teaching process made throughout this 

school year, with the main purpose to reflect critically and based on the 

experiences. Thus, the objective of this paper is to present a reflective analysis 

on the practicum training held at School Joaquim de Araújo in the 2nd Cycle in 

Teaching Physical Education in Elementary and Secondary teaching, the 

Faculty of Sport, University of Porto. This report is organized into four chapters: 

“Personal Dimension” where I expose my journey of life, expectations and how 

they were or were not overcome, “Framework Practice” which includes themes 

that have sustained my performance to throughout the process, such as the 

rules of the stage, the characterization of my school and class, “Realization of 

Practice”, which includes retrospective of my work over the year, divided into 

two parts: “my class - Planning, (re) action and reflection of teaching and 

learning“, related experiences in the context of class where it entered the 

action-research study developed – “the non-participation of students in the 

Physical Education classes: reasons and solutions” and “Other important 

experiences” directed to other areas, including school sports and all activities 

which collaborated; lastly, the “Conclusion”, in this chapter I make the final 

balance of the whole process and present prospects for the future. 

KEY WORDS: PRACTICUM; PHYSICAL EDUCATION; REFLECTION; 

TEACHING AND LEARNING PROCESS; PARTICIPATION. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Estágio Profissional (EP) é uma unidade curricular inserida no 2º Ciclo 

de estudos em Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP). Neste contexto, 

abrange não só a prática de ensino supervisionada, mas também o relatório de 

estágio. Esta unidade curricular tem lugar no terceiro e quarto semestres deste 

ciclo de estudos, representando o culminar do percurso de formação na 

referida instituição de ensino superior. 

O EP decorreu na Escola Secundária Joaquim de Araújo (ESJA), sob a 

orientação de um professor cooperante na escola e de um orientador da 

FADEUP. Importa ainda realçar a dimensão coletiva deste processo, uma vez 

que nesta escola realizaram o seu estágio mais dois colegas, perfazendo um 

total de três estudantes-estagiários (EE). 

O processo de profissionalização do docente caracteriza-se por ser 

bastante dinâmico e progressivo, no qual o futuro docente deve contactar com 

novas experiências que lhe proporcionam aprendizagens significativas. Neste 

contexto, o pretendido é que o docente se transcenda do nível 

fundamentalmente académico para o profissional. 

Partindo deste entendimento, o EP representa a última etapa do longo 

processo de transição de aluno para docente. Corresponde a um momento 

específico na formação do docente colocando-o pela primeira vez em contacto 

com a realidade da docência e com todas as responsabilidades que acarreta. 

Neste sentido, o EP por mim vivenciado ao longo deste ano letivo 

2012/2013, permitiu-me contactar com diferentes realidades, proporcionando-

me vários momentos de aprendizagem. Os diferentes papeis e 

responsabilidades do docente, tal como o contacto com os diversos agentes 

escolares foram essenciais para a minha formação profissional. 

Atentando à relevância desta etapa para o desenvolvimento da minha 

competência profissional, o presente relatório procura evidenciar todas as 

aprendizagens ocorridas ao longo deste momento específico de formação.  
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Assim, numa tentativa de dar a conhecer o significado atribuído a esta 

etapa formativa, este testemunho apresenta-se dividido em cinco capítulos que 

considero indispensáveis. 

O primeiro é um presente capítulo, introdução, é onde faço uma breve 

apresentação ao relatório de estágio (RE). 

 O segundo, dimensão pessoal, é onde efetuo uma breve apresentação 

autobiográfica sobre o meu percurso académico e desportivo, exponho também 

as minhas expectativas para o EP e se foram bem ou mal sucedidas.  

 O terceiro é relativo ao enquadramento da prática profissional, no qual 

procurei descrever o contexto de atuação. O capítulo está subdividido dois 

temas: contexto legal e institucional onde surge o enquadramento do estágio 

segundo as normas da FADEUP e contexto funcional onde surge a 

caracterização da escola e da turma onde decorreu o EP. 

 O quarto capítulo reporta-se à realização da prática profissional, sendo o 

ponto central deste documento. Trata-se de uma retrospetiva acerca da minha 

atuação ao longo do ano letivo, baseada em diferentes momentos de reflexão e 

sustentada em dados da literatura. Considerando os diferentes níveis de 

intervenção com os quais me deparei ao longo do ano letivo, optei por 

subdividi-lo em duas partes: 

A primeira foca o processo de ensino e de aprendizagem, 

estrutura-se com base nas aulas e baseia-se na cronologia das 

ocorrências. Ou seja, são apresentados cronologicamente os desafios 

que foram sendo superados, e todas as dificuldades sentidas desde o 

início do ano letivo 

A segunda refere-se a outras vivências que também contribuíram 

para a minha aprendizagem acerca do papel do professor na escola. As 

atividades organizadas pelo grupo de EF, o acompanhamento do 

desporto escolar (DE), as visitas de estudo e a atividade organizada pelo 

núcleo de estágio. 

Finalmente, o quinto e último capítulo destina-se ao balanço final de todo 

o percurso, focando as principais conclusões retiradas desta experiência e as 

perspetivas para o futuro. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL 

 

2.1. Reflexão autobiográfica 

Os vinte e dois anos que decorreram entre o meu nascimento e o ano de 

Estágio Profissional foram essenciais para a minha formação pessoal e 

profissional. Assim, uma análise a todo esse trajeto da minha vida permite 

recuperar alguns momentos que marcaram o meu percurso e, que de certa 

forma, condicionaram a minha opção pela docência na área da EF. 

Os meus primeiros passos foram dados em Paços de Ferreira, cidade 

que me viu nascer, crescer e que até hoje resido. Inserido num ambiente 

familiar humilde, com valores e princípios bem enraizados, acreditamos 

principalmente que somos capazes de alcançar os nossos objetivos e os 

nossos sonhos, contudo, requere o maior empenho, trabalho e dedicação. A 

responsabilidade e a autonomia foram e são as características chave do meu 

desenvolvimento como pessoa. Essas foram-me incutidas desde cedo pelos 

meus pais e pelos responsáveis da minha educação, destacando a minha avó 

que sempre ofereceu os melhores conselhos e devo-lhe uma parte do que sou 

hoje como pessoa. 

Desde cedo que sou apaixonado pelo desporto, esse envolvimento 

tornou-me entre outras coisas uma pessoa mais autónoma e determinada. 

Lembro-me que desde a idade pré-escolar, juntamente com os vizinhos de 

faixa etária semelhantes, organizávamos vários jogos.  

Recordo-me perfeitamente da organização dos mini Jogos Olímpicos, 

organizados após os Jogos Olímpicos serem transmitidos nos meios de 

comunicação social e que tanto nos despontou curiosidade. Consistia na 

realização de várias provas contra os moradores das ruas mais próximas. Para 

anunciarmos, fazíamos cartazes, constando os convocados, as modalidades, o 
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local e a hora em que seria realizada a prova, por fim distribuíamos os cartazes 

pelos sinais de trânsito. Dessa forma irresponsável, fruto da tenra idade, 

anunciávamos as nossas provas pretendendo espectadores para maior 

semelhança com a realidade. Lembro-me de organizarmos estes mini Jogos 

Olímpicos no campo do senhor Leão, tínhamos que pedir às nossas avós para 

cortarem a erva, pois estava muito alta e não possibilitava uma corrida em boas 

condições. 

Faziam parte da nossa mini Olimpíada as seguintes provas: velocidade – 

correr rapidamente 50metros; resistência – correr o mais rapidamente um 

percurso irregular com obstáculos (muros); dardo – arremessar um pau o mais 

longe possível; lançamento do peso – lançar uma pedra o mais longe possível; 

Levantamento do peso – levantar a pedra mais pesada existente no terreno e 

Torneio de futebol – vencer o torneio de futebol existente 

Todo este percurso anterior à iniciação da vida escolar foi marcado pelo 

desejo de praticar e organizar provas desportivas. Posteriormente, eis que se 

iniciava o percurso escolar. 

Como refere Formosinho (2001), a docência é uma profissão que se 

aprende pela vivência da discência, assim, no primeiro contacto com a 

docência, representamos o bom professor, conceção idealizada enquanto 

aluno.  

Partindo do prossuposto anterior, conclui-se que o percurso escolar tem 

muita importância para o futuro professor. Assim sendo, este decorreu até ao 

Ensino Superior em escolas do concelho. Iniciei este longo caminho de 12 anos 

na Escola da Sede (1º Ciclo do Ensino Básico), recordo-me da professora que 

foi a mesma ao longo dos quatro anos de escolaridade, gostava do rigor e da 

disciplina. Quando lecionava as aulas de EF, como vulgarmente lhe chamava, 

Ginástica, pedia-me que elaborasse exercícios para os meus colegas. 
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Continuei o meu percurso na Escola EB 2,3 de Paços de Ferreira (2º 

Ciclo do Ensino Básico) no qual só frequentaria durante dois anos. A mudança 

do 1º para o 2º ciclo foi complicada porque estava habituado a ter uma 

professora para todas as disciplinas e para todo o tempo de aulas, para além 

disso, vários dos laços de amizade criados ao longo dos quatro primeiros anos 

de escolaridade foram quebrados e isto mexeu comigo. Tive que me adaptar, 

tornei-me mais sociável, conheci novas pessoas e adquiri novas amizades. 

Terminei o meu trajeto de escolaridade obrigatória na Escola Secundária 

de Paços de Ferreira, integrando o curso de Ciências e Tecnologias. Não 

existindo o curso de Ciências do Desporto esta foi a única hipótese para 

prosseguir estudos perto de casa, sabendo que mais tarde poderia integrar um 

curso relacionado com o Desporto e a EF. 

Simultaneamente a este percurso escolar, a prática de atividades 

desportivas sempre me acompanhou, sendo que o futebol foi e continua a ser a 

minha grande paixão. Iniciei a minha carreira desportiva no futebol pelos sete 

anos de idade na equipa do concelho, Futebol Clube Paços de Ferreira 

(FCPF), como morava perto do complexo desportivo fui treinar durante um 

curto período de tempo sem a autorização dos meus pais, até ao momento de 

ser inscrito, pois necessitava da sua permissão. 

O meu pai sempre gostou de desporto em geral e de futebol em 

particular, inclusive jogou numa equipa do concelho durante muitos anos. 

Estávamos num período um pouco complicado financeiramente, construíamos 

uma casa e os recursos financeiros não eram muitos, felizmente, o trabalho era 

farto e o meu pai não tinha mãos a medir e estava sempre de viagem para 

conseguir amealhar cada vez mais dinheiro. A minha mãe também tinha 

emprego, e, por isso, tinha horários a cumprir. Logo, o tempo que os meus pais 

tinham para me levar e buscar aos treinos era nulo, por isso, para não ser mais 
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uma preocupação para eles, decidi por minha iniciativa ir treinar, mesmo sem 

saberem.  

Nos dias que correm isto seria impensável de acontecer, os pais 

preocupam-se demasiado com os filhos, na maior parte retiram-lhes a 

liberdade de pensar e de agir, e, mais grave, de sonhar. Os pais hoje em dia é 

que definem os objetivos para os filhos e não o contrário. Se hoje tivesse 

novamente sete anos de idade e se estivéssemos a construir uma casa como 

anteriormente, provavelmente também nunca poderia ter a oportunidade de 

jogar futebol. Em todos os clubes da minha região pagam-se mensalidades, 

kits de equipamentos e inscrições. Isto seria insuportável para os meus pais 

pagarem. Várias crianças nunca tiveram a oportunidade de experienciarem 

uma modalidade desportiva federada e possivelmente nunca terão. O desporto 

está a sofrer uma alteração que advém da conjuntura financeira, passando 

novamente de um Desporto para todos, para um Desporto de Elites. 

No que respeita aos fatores que ditaram o rumo da minha vida 

profissional e que me levaram a optar pela área da EF, considero que existiram 

quatro essenciais. Em primeiro lugar a necessidade intrínseca de praticar 

desporto e de fazer com que os que me rodeiam o pratiquem, sendo algo que 

me acompanha desde a infância e que me provoca um sentimento de 

felicidade e de realização. Em segundo, pela importância e pelo papel do 

Desporto na sociedade, principalmente pelos benefícios na área da saúde. Em 

terceiro, pelo facto dos meus pais sempre terem aceitado as minhas escolhas, 

fazendo eles próprios um esforço para que prosseguisse estudos no ensino 

Superior. Por último, pela felicidade de ter tido professores de EF que me 

motivaram para a área, que foram e são um exemplo a seguir. 
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Foi assim que as decisões foram tomadas e o destino traçado. Restava-

me seguir a minha caminhada, passo a passo, até alcançar o tão desejado 

estatuto profissional – ser professor de EF. 

O meu percurso como aluno de faculdade iniciou-se no Instituto Superior 

da Maia (ISMAI), não era a minha primeira opção, mas face às classificações 

obtidas nos exames nacionais foi o caminho possível. 

No que respeita aos três anos de licenciatura nessa instituição, 

considero que foram três anos importantes para a aquisição de suportes 

teóricos e práticos fundamentais para o exercício da profissão docente. No 

entanto, no segundo ano tive novamente a necessidade de conciliar os estudos 

com a prática desportiva, cumprindo um dos meus maiores sonhos tornando-

me jogador profissional do FCPF, algo que fez com que estes fossem anos 

extremamente cansativos. Este novo desafio foi encarado sempre com a maior 

seriedade e determinação com o objetivo de me tornar melhor atleta, professor 

e pessoa. 

Ser jogador profissional de futebol e ao mesmo tempo estudante no 

ensino superior foi mais um desafio que encarei com enorme alegria. Sempre 

foram os meus sonhos e estava a concretiza-los em simultâneo. Adquiri mais 

responsabilidade, tinha que rentabilizar melhor o meu tempo.  

Lembro-me que às quartas-feiras de manhã após terminar o treino com 

a equipa do FCPF, tinha cerca de 30 minutos para percorrer quinze quilómetros 

e iniciar uma aula de natação nas piscinas de Folgosa. Durante a tarde tinha 

aulas no ISMAI e no fim do dia tinha treino no Rebordosa Atlético Clube, equipa 

Satélite do FCPF onde estive emprestado no meu primeiro ano enquanto 

sénior. 

Ao longo deste meu pequeno percurso enquanto jogador profissional de 

futebol tive a felicidade de conhecer muitos e bons líderes, acompanhados por 
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equipas técnicas fantásticas, onde vários pertenciam à área de EF, na qual 

onde me estava a especializar. Via neles um exemplo de dedicação e 

competência onde os pormenores nunca eram esquecidos influenciando a 

minha conceção de professor. 

Chegada a altura de escolher a área do mestrado, a minha decisão já há 

muito estava tomada, assim, candidatei-me ao mestrado no 2º Ciclo em Ensino 

de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário na Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto. Se a licenciatura foi essencial para a 

interiorização de saberes teóricos e práticos, o mestrado permitiu-me contactar 

pela primeira vez com a prática pedagógica. Portanto, o primeiro ano do 

mestrado colocou-me pela primeira vez em proximidade com o ato de ensinar e 

de promover a aprendizagem quer dos colegas de turma, quer de alunos reais 

pertencentes a turmas de escolas próxima à FADEUP. No entanto, embora não 

existisse uma envolvência tão direta com a escola e a sua comunidade escolar, 

estas experiências permitiram-me clarificar e perceber a lógica do processo de 

ensino e de aprendizagem, contribuindo claramente para o meu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Neste segundo ano do mestrado, o EP colocou-me perante a 

necessidade de utilizar todos os conhecimentos assimilados quer no percurso 

pessoal quer no académico e adaptá-los de acordo com as exigências do 

contexto em que estive inserido. Antes do início do ano letivo, a ideia de fazer 

parte, pela primeira vez, do grupo docente de uma comunidade escolar gerou-

me um conjunto de expectativas, motivações, medos e receios relativamente a 

esta etapa que serão apresentados de seguida. 

 



 

13 
 

2.2. Expetativas e impacto com o contexto de estágio 

Tendo em conta que “o Estágio permite uma primeira aproximação à 

prática profissional e promove a aquisição de um saber, de um saber fazer e de 

um saber julgar as consequências das ações didáticas e pedagógicas 

desenvolvidas no quotidiano profissional” (Freire, 2001), esta foi mais uma 

importante etapa da minha formação académica, mas foi apenas o início de um 

processo que só terá fim quando a carreira de professor terminar. Neste 

decorrerá de forma contínua a assimilação e adoção de novas teorias, 

pedagogias, estratégias e conteúdos, que de certa forma servirão de base de 

sustentação à cultura de um homem enquanto professor. Depois de uma longa 

caminhada em busca do sonho de lecionar, finalmente este concretizou-se. Foi 

o meu primeiro contacto “real” em contexto escolar, onde pela primeira vez 

enquanto professor tinha “a minha turma”.  

Quando iniciei o estágio, o meu objetivo era conseguir vir a ser um 

profissional capaz de inovar e proporcionar aprendizagens importantes e úteis 

para a vida dos alunos. Alguém que marcasse os alunos pela forma como 

lecionava e os envolvia na prática. Aliás, esta foi a minha maior motivação uma 

vez que pretendi não só servir-lhes de suporte na procura dum futuro, como 

também levá-los a gostar das aulas de EF.  

Em suma, a minha intenção foi promover nos alunos um conjunto de 

aprendizagens que contribuísse para uma vida mais feliz com um futuro mais 

promissor.  

A minha intenção/o meu objetivo não foi cumprido com o sucesso total. 

No primeiro contacto com a minha turma, deparei-me desde logo com uma 

enorme falta de assiduidade e motivação para realizarem as aulas de EF. Mais 

de metade da turma não realizava a aula, alguns faltavam e outros não se 

equipavam.  
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Ao longo do ano letivo utilizei várias estratégias para aumentar os níveis 

de participação e este até foi o tema do meu estudo de investigação-ação: 

efetuei diálogos em grupo e individuais; realizei aulas de motivação; adaptei o 

Modelo de Educação Desportiva (MED); preenchi um quadro de assiduidade; 

comuniquei à diretora de turma e em alguns casos diretamente com os 

encarregados de educação.  

No final do ano, o problema manteve-se e a minha luta para aumentar os 

níveis de assiduidade de pouco resultou, apenas três alunos melhoraram 

significativamente os níveis de assiduidade. 

Quanto às minhas expectativas, o pretendido era ser capaz de 

concretizar todas as minhas motivações e objetivos propostos no início do EP. 

Gostava de chegar ao fim e dizer que adoro esta profissão. Esperava aprender 

muito com os professores e alunos, grupo de EF, professor orientador, 

cooperante e núcleo de estágio. Esperava saber agir e reagir da melhor forma 

perante diferentes personalidades e realidades. Conseguir ser o “bom” 

professor e liderar a turma. Ser autónomo no controlo, motivação e ensino dos 

alunos. Ser capaz de superar todas as adversidades colocadas pelos alunos, 

espaços, meios ou outros fatores.  

Em suma, encarava o estágio como uma oportunidade de melhorar 

enquanto profissional e esperava conhecer integralmente o funcionamento da 

escola, esperava fundamentalmente que a partilha de conhecimentos com as 

pessoas envolvidas neste processo, grupo de EF, professor cooperante, 

professor orientador e por fim os colegas de estágio fossem tão importantes na 

medida em que conjuntamente construísse-mos “o professor”.  

Eu mudei e o meu pensamento também, o desafio foi extraordinário, fui 

um líder, aprendi muito com os alunos, colegas de estágio, professor 

cooperante, orientador e restantes professores de educação física e em 
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conjunto construímos “o professor”, com ideias, estratégias, vontade e 

determinação de sempre superar-se, adquirir conhecimento e tornar-se todos 

dias mais capaz e melhor profissional. 

A escola que me acolheu neste período da minha aprendizagem, ESJA, 

tem um envolvimento e uma cultura um pouco diferente das escolas por onde 

tinha passado até ao momento. Esperava conhecer o seu formato e estrutura, 

os procedimentos burocráticos, como funciona a preparação dos anos letivos, a 

avaliação dos alunos e toda a parte logística associada. Verificou-se que fiquei 

a entender melhor todo este processo, que com a ajuda do professor 

cooperante e pela minha curiosidade em aprender e saber mais ousei 

questionar sobre o que tinha dúvidas. 

Nos primeiros dias de contacto com o grupo de EF esperava encontrar 

professores que se assemelhassem à minha conceção de professor de EF. Ao 

longo do ano o meu objetivo foi principalmente aprender com todos eles, o que 

tinham para me ensinar, mas também contribuir com as minhas ideias. Através 

de conversas com outros professores e pelas reuniões que existiram com todo 

o grupo, aprendi várias coisas, principalmente relacionadas com a liderança, 

planeamento e gestão. São exemplo, o plano anual de atividades (PAA) e o 

planeamento anual (PA) que foi discutido por todo o grupo, apresentando as 

suas propostas.  

Em relação ao professor orientador e cooperante, por serem 

responsáveis pela minha supervisão esperava que demonstrassem 

disponibilidade e essencialmente vontade na partilha de conhecimento e de 

experiências, para que, me ajudassem na formação académica e assim melhor 

profissional no futuro. Esperava seguir os seus conselhos, acatar as críticas de 

forma a me proporcionarem novas aprendizagens, pois considerava-os 

guias/pontos de referência e até mesmo impulsionadores da minha evolução 
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neste processo pedagógico. As reuniões foram muito importantes na medida 

em que me alargaram os horizontes, ouvir conselhos e críticas de quem tem 

mais experiência faz-nos evoluir, refletir e tentar melhorar para as próximas 

vezes. Os dois professores estiveram sempre presentes e disponíveis para 

partilhar os seus conhecimentos e experiências. A supervisão por eles 

elaborada baseou-se no cenário reflexivo que “combina ação, experimentação 

e reflexão sobre a ação, ou seja, reflexão dialogante sobre o observado e o 

vivido segundo uma metodologia do aprender a fazer fazendo e pensando, que 

conduz à construção ativa do conhecimento gerado na ação e sistematização 

pela reflexão” (Alarcão e Tavares, 2003, p.24). Todo este cenário permitiu uma 

aprendizagem mais produtiva alargando os meus horizontes, e criando uma 

dinâmica evolutiva e não estagnada. 

Por fim, relativamente aos colegas do núcleo de estágio esperava 

essencialmente um espírito de entreajuda e de cooperação, não passando por 

uma competitividade excessiva. As minhas expetativas eram no sentido de 

todos lutarmos para sermos melhores e que conseguisse-mos trabalhar em 

grupo de forma produtiva e motivante. Esperava ainda, que houvesse 

qualidade na forma de trabalhar, de modo a conseguir aprender com eles e que 

o nível de exigência fosse alto.  

Finalizado o estágio, as minhas expectativas foram excedidas, tivemos 

um núcleo de estágio fantástico que sempre foi cordial e exigente, que sempre 

apresentou críticas e possíveis soluções, que sentiu as dificuldades dos 

colegas mas que em conjunto as conseguiu ultrapassar. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 

 

3.1. Contexto Legal e Institucional 

O capítulo reservado ao enquadramento da prática profissional destina-

se, precisamente, à caracterização do contexto de estágio, referenciando-se a 

um conjunto de conceções que me acompanharam ao longo deste período e 

que me proporcionaram uma maior familiarização com as conjunturas de 

natureza concetual, legal, institucional e funcional do EP. 

 “O Estágio Profissional entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar”1 e ainda refere que tem 

como objetivo criar “um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar 

o que faz” 

 A relação teoria-prática e o professor reflexivo são dois temas que se 

realçam após analisas e refletir as Normas Orientadoras do Estágio, por isso 

realizarei uma breve alusão às mesmas. 

A docência na área da EF caracteriza-se pela necessidade constante de 

estabelecer uma relação entre a teoria e a prática pois, é necessário o 

desenvolvimento de atividades práticas suportadas em conhecimentos teóricos. 

Toda a ação do professor, desde a conceção à avaliação do ensino, é 

desenvolvida com base num enquadramento teórico, mas cabe ao professor 

decidir de que forma deve aplicá-lo em função do contexto em que se insere 

(Bento, 1995). 

                                                             
1
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 

documento da autoria da professora Zélia Matos. Não publicado. 
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A necessidade de refletir acerca das ações práticas e adequar os 

entendimentos teóricos às necessidades de cada situação permite-nos 

associar toda a temática da relação teoria-prática a um outro conceito 

levantado anteriormente – o professor reflexivo. 

O EP, enquanto etapa da formação do estudante-estagiário (EE), tem 

como objetivo geral “a integração no exercício da vida profissional de forma 

progressiva e orientada, em contexto real, desenvolvendo as competências 

profissionais que promovam nos futuros docentes um desempenho crítico e 

reflexivo, capaz de responder aos desafios e exigências da profissão”2. Importa 

procurar caracterizar a escola enquanto instituição, no sentido de perceber a 

sua influência na educação, no processo de ensino e aprendizagem e, mais 

propriamente na prática de ensino supervisionada. 

 

3.2. Contexto Funcional 

 

3.2.1. A Escola Secundária Joaquim de Araújo 

A escola sendo considerada uma organização que espelha uma 

determinada realidade física muito concreta é uma instituição social que 

manifesta um compromisso da sociedade para com os seus cidadãos, 

corporizando valores de cultura universal que, por definição, ultrapassam o 

universo dos interesses das famílias e comunidades. Cada escola é única, 

possuindo um conjunto de características que as diferencia das demais.  

A ESJA está situada a sudoeste da cidade de Penafiel, distrito do Porto 

e, destina-se essencialmente a fornecer uma resposta educativa de nível 

                                                             
2
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 

documento da autoria da professora Zélia Matos. Não publicado. 
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secundário predominantemente aos alunos oriundos das freguesias do sul do 

concelho (Paços de Sousa, Pinheiro e Cabeça Santa). Torna-se dessa forma 

fulcral, esclarecer as características do meio envolvente onde está inserida.  

O concelho tem como maior fonte económica o setor secundário e na 

indústria da construção civil que vários habitantes têm os seus empregos. 3 

Através de diálogos com vários cidadãos deste concelho é percetível 

que, atualmente esta área está a ser bastante afetada pela crise económica do 

país, logo, o número de desempregados na região tem aumentado 

substancialmente, consequentemente os encarregados de educação e os 

discentes desta instituição estão a atravessar um momento financeiro crítico. 

Para contornar a crise, vários habitantes optaram por realizar plantações 

hortícolas pois o clima e o terreno são aspetos favoráveis apostando na 

indústria agrícola e na plantação de produtos alimentares para próprio 

consumo. 

Quanto ao nível de escolarização da população e dos encarregados de 

educação dos alunos é muito baixa, as profissões caracterizam-se pelo 

elevado número de mulheres que executam as tarefas domésticas e de 

homens que exercem profissões de baixas qualificações. 

Relativamente à importância atribuída ao desporto, observa-se no 

concelho um desenvolvimento da área, visível no aparecimento progressivo de 

cada vez mais clubes e instituições desportivas. O futebol é, tal como em todo 

o país, o desporto rei, mas denota-se igualmente uma elevada adesão a 

desportos, como o hóquei e o basquetebol. Toda esta predisposição da 

população para a prática desportiva permite inferir um interesse geral acrescido 

dos alunos nas atividades propostas nas aulas de EF. 

                                                             
3
 Boletim Municipal de Penafiel, propriedade e edição da Câmara Municipal de Penafiel, 1995 
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No ano letivo de 2012/2013 a escola agrupou-se ao Agrupamento 

Vertical de Escolas de Penafiel Sul, surgindo algumas modificações, 

nomeadamente no que diz respeito à localização da direção. No presente ano 

letivo esta está sediada na ESJA. No início do ano, pela mudança efetuada 

instalou-se alguma confusão, no entanto, com o decorrer dos dias os 

professores foram-se apercebendo do funcionamento e tudo decorreu na 

normalidade. 

Recentemente na escola foram implementadas a educação para a 

saúde e a educação sexual, bem como a criação de coordenação de formação 

contínua e de planos de segurança. 

 Para responder às necessidades dos jovens, a escola procedeu à 

criação de cursos Profissionais e de Cursos de Educação e Formação (CEF) - 

tipo 3, permitindo assim diminuir acentuadamente o abandono escolar no 3º 

ciclo e reduzir o insucesso escolar no ensino básico e secundário. 

Para além do referido, a escola recebe alunos com necessidades 

educativas especiais sendo a escola de referência na região para alunos 

invisuais ou de baixa visão. É percetível por toda a escola as marcações de cor 

amarela em todos os limites que sejam pontos potencialmente perigosos para 

os alunos com visão reduzida. Os acessos também são simples existindo 

rampas em todas as ligações. 

No que respeita às características internas da escola, discriminam-se 

três tipos de populações. A população docente distribui-se por quatro 

departamentos: línguas; ciências sociais e humanas; matemática e ciências 

experimentais e expressões. No que respeita ao grupo de EF, inserido no 

Departamento de Expressões, é constituído por sete professores e três EE.  

O corpo discente da escola encontra-se distribuído pelos ensinos 

regular, profissional e CEF tipo 3. O nível de ensino com maior número de 
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alunos é o ensino secundário, uma vez que existem mais escolas no concelho 

e próximas da mesma com 3º Ciclo.  

Para além da caracterização do meio onde se insere a escola e da 

população que dela fazem parte, a apresentação das instalações da escola 

revela-se também essencial.  

Neste aspeto, a escola tem razoáveis condições de lecionação das aulas 

de EF, pelas instalações mas principalmente pelos recursos materiais que 

possui. Assim, a escola possui um pavilhão gimnodesportivo com sala, um 

ginásio espelhado, um campo de futebol de 7 em relva sintética rodeado por 

uma pista de atletismo em alcatrão e o espaço em redor do pavilhão 

gimnodesportivo.  

Normalmente encontram-se quatro turmas em lecionação ao mesmo 

tempo divididas pelos espaços disponíveis. Assim sendo, possui dois espaços 

com cobertura e dois sem cobertura, por isso, quando as condições 

atmosféricas são impeditivas de lecionar, a turma que normalmente se 

encontra no campo sintético, tem que adaptar e realizar aula teórica na sala do 

pavilhão gimnodesportivo. Por outro lado, a turma que se encontra no espaço 

exterior em redor do pavilhão, normalmente divide o espaço no interior do 

pavilhão. 

No pavilhão gimnodesportivo é possível lecionar as modalidades 

coletivas de basquetebol ou andebol, mas também é possível lecionar 

modalidades como patinagem, badminton ou atletismo. No ginásio da escola é 

possível praticar as modalidades de ginástica, badminton ou atletismo. No 

espaço em redor do pavilhão é possível lecionar as modalidades de atletismo 

ou patinagem. 

No campo de relva sintética e na pista de atletismo, é possível praticar 

as modalidades coletivas de basquetebol ou andebol (mesmo que o impacto da 
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bola no solo seja diferente), e outras, como atletismo ou patinagem. Este local 

pode ser um trunfo para cativar os alunos a frequentarem esta escola. Este 

espaço também estimula os alunos a praticar atividades desportivas, não 

apenas durante a aula de EF mas em todos os intervalos e horas livres. 

Quando os alunos não respeitam as normas da escola, sujando o espaço ou 

estragando o material, este é encerrado, abrindo exclusivamente para as aulas 

de EF.  

Para além do referido, a escola possui oito balneários com boas 

condições, quatro para as raparigas e os restantes para os rapazes. 

Quanto aos recursos materiais disponíveis para a lecionação das aulas, 

estes são adequados, mesmo que algum material já apresente sinais de 

alguma degradação e que não esteja em boas condições para a prática, 

concerne ao professor adaptar, tal como aprendemos na sessão de materiais 

autoconstruídos lecionada na FADEUP, cabe ao professor ser criativo e 

proporcionar atividade desportiva adequada aos alunos onde se sintam 

motivados e empenhados. 

 

3.2.2. A turma 

No início do estágio foi-me atribuída uma turma do 8º ano de 

escolaridade, mesmo antes das aulas começarem já a turma era referenciada 

negativamente pelos professores e pela direção pelo comportamento não 

adequado que alguns dos seus alunos tinham durante o processo de ensino-

aprendizagem.  

A turma era composta por vinte alunos, no entanto, a meio do primeiro 

período um dos alunos anulou a matrícula e a turma acolheu outros três.  

Pelo facto de alguns alunos evidenciarem um comportamento menos 

próprio nas aulas e fora delas, assim como pela ausência dos pais nas 
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reuniões efetuadas com a diretora de turma, foram sinalizados os casos de 

alguns alunos à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 

Penafiel, instituição oficial não judiciária que visa promover os direitos da 

criança e dos jovens e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a 

sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

A turma era bastante heterogénea, sendo constituída por 14 alunos do 

sexo masculino e 8 do sexo feminino. As idades variavam entre os 13 e os 17, 

logo as capacidades dos alunos eram bastante diferenciadas na minha 

disciplina. 

Isto significa que os alunos terminaram a infância e iniciam o período da 

adolescência o que origina diversas mudanças do nível fisiológico e 

psicossocial.  

O período da adolescência é marcado por diversos fatores mas, sem 

dúvida, o mais importante é a tomada de consciência de um novo espaço no 

mundo, a entrada numa nova realidade que produz confusão de conceitos e 

perda de certas referências. 

Segundo Erikson (1980) é neste período que surge a crise de 

identidade, o que acarreta angústias, passividade ou revolta, dificuldades de 

relacionamento inter e intrapessoais, além de vários conflitos de valores. É 

neste momento os jovens se encontram na transição entre criança e adulto. 

Este período é também referenciado pela existência de uma “revolução 

fisiológica” provocada pela maturação biológica. 

Assim sendo, na turma existiam alunos a iniciar o período da 

adolescência e outros que se encontravam na fase final da mesma, desta 

forma, as diferenças entre as capacidades condicionais principalmente da força 

eram facilmente percetíveis. 
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A turma tinha um aluno com necessidades educativas especiais, 

apresentando um grau de visão reduzido. Este aluno recorreu a uma cirurgia 

para retirar um tumor no cérebro, que lhe afetou a visão.  

Antes de conhecer este aluno pensava que tinha que adaptar todas as 

situações de aprendizagem devido ao seu problema, após inteirar-me das 

capacidades do aluno optei por integrá-lo em todos os exercícios que faziam os 

seus colegas pois a visão nunca influenciou no seu processo de aprendizagem, 

realizando todos os exercícios ao mesmo nível que os colegas. O aluno não 

gostava de se sentir menos capaz do que os seus colegas e tinha alguma 

dificuldade em falar e reconhecer o seu problema, tentava evitar ao máximo 

situações em que a sua dificuldade o condicionasse. 

A maioria dos alunos elege como disciplina preferida a EF, no entanto, 

nenhum dos alunos pratica desporto regularmente e apenas três alunos estão 

inscritos no desporto escolar.  

Uma razão que os alunos apresentam para não praticar desporto fora da 

escola, é o facto de os jovens não possuírem condições financeiras para 

pagarem uma mensalidade, para comprarem os seus equipamentos ou 

materiais necessários para praticarem o desporto.  

Outro fator referenciado por eles é a falta de transporte. Os pais não 

estimulam nem acompanham os alunos para as suas atividades e não tem 

disponibilidade para transportar os alunos de casa para os treinos.  

Um outro possível fator é o mau comportamento, o objetivo principal dos 

clubes é formar homens, atletas e vencer os seus jogos. Os alunos ao 

quebrarem as regras do clube são dispensados. 

Quando questionados pela razão de não estarem inscritos no desporto 

escolar, eles referem que os horários e modalidades não são do seu agrado.
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

Durante os últimos anos, enquanto estudante, fui assimilando acima de 

tudo conhecimentos teóricos, que um dia seriam aplicados na prática. O 

estágio profissional constitui-se como a passagem essencial para o 

desenvolvimento da competência profissional e mais do que um momento de 

aplicação dos conhecimentos, surge com a importância de conhecer a 

profissão docente e todo o contexto envolvente.  

As aprendizagens pessoais e profissionais, fruto do caminho percorrido 

ao longo do ano, brotou na melhor compreensão da atividade letiva e não letiva 

do professor, permitindo um entendimento maior do seu papel na missão da 

escola. 

Para melhor perceção do meu estágio profissional, estruturei e dividi a 

apresentação deste capítulo em duas dimensões essenciais – A minha aula - 

Planeamento, (re)ação e reflexão do processo de ensino e aprendizagem; 

Outras experiências importantes. 

O principal objetivo desta divisão foi interligar as quatro áreas definidas 

pelo documento orientador do EP: Área 1 – “Organização e Gestão do Ensino e 

da Aprendizagem”, Área 2 e 3 – “Participação na Escola e relações com a 

comunidade”, Área 4 – “Desenvolvimento Profissional”. 

 

4.1. A minha aula - Planeamento, (re)ação e reflexão do processo de 

ensino e aprendizagem 

Na sequência da presente dimensão, aludirei várias passagens que 

enquanto professor lecionador merecem ser ressaltadas. Assim, referencio 

algumas etapas que dão a conhecer o processo de ensino e aprendizagem que 
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foi desenvolvido, as vivências, os obstáculos e a forma como os solucionei 

enquanto professor que prepara, leciona e reflete as suas práticas.  

Para suportar e validar as informações, faço referências relativas ao 

diário de bordo, acompanhando-me ao longo de todo o ano de estágio, onde 

descrevia e refletida sobre todos os momentos fulcrais da minha atuação como 

profissional. Recorrendo ao documento, recordo com saudade, todas as 

minhas passagens neste trajeto tão importante para mim, enquanto pessoa e 

profissional da educação. Para além desse documento faço também alusão a 

outros que foram realizados ao longo deste ano letivo. 

É nesta dimensão, também, que faço referência ao estudo de 

investigação-ação por mim realizado. Este método investigativo teve como 

principal objetivo melhorar e facilitar a minha atuação na lecionação e 

simultaneamente contribuiu para o meu desenvolvimento profissional.  

O estudo visou suprimir as faltas de material e de assiduidade dos 

alunos permitindo que aumentasse a participação dos elementos integrantes 

no estudo. Portanto foi um elemento fulcral para melhoria das aulas e do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

4.1.1. Da conceção de educação física ao planeamento 

Mesmo antes de iniciar o EP já tinha presente a minha própria conceção 

de EF, mais concretamente do que é o ensino e de como ensinar. Foi algo que 

brotou de um conjunto de experiências, vivências e memórias ao longo de todo 

o percurso como aluno/estudante.  

Ao longo dos anos e principalmente com o decorrer do EP a minha 

conceção da EF foi sofrendo alterações, daí podemos referir que a mesma se 

caracteriza pela sua plasticidade. 
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Neste contexto, como forma de esclarecer e solucionar dúvidas, 

resultado da minha vivência como professor, existiu uma busca intensiva pelo 

conhecimento, assim, o conjunto de crenças e valores sobre o que deveria 

ensinar e de que forma deveria ensinar, modificou-se. 

O que ensinar? Inicialmente tinha presente a ideia que o mais importante 

seria ensinar os alunos a praticarem desporto e a experienciarem diferentes 

modalidades. Entendia que os objetivos da EF prendiam-se sobretudo com o 

saber-fazer determinada habilidade motora. 

Com o decorrer do estágio profissional a minha conceção foi-se 

alterando devido, principalmente, ao comportamento que a minha turma 

possuía. Posto isto, tornou-se cada vez mais evidente que os objetivos da 

disciplina de EF ultrapassavam o simples aperfeiçoamento das habilidades 

técnicas e táticas das diferentes modalidades.  

Partindo deste entendimento, após o término do EP partilho do 

conhecimento de Rosado (2009), ou seja, mais do que um projeto de domínio 

das habilidades motoras, o objetivo da educação física prende-se também com 

o desenvolvimento integral dos alunos nos domínios pessoal, social e moral, 

capaz de promover competências de vida aplicáveis para além do âmbito da 

EF e do desporto. 

 Torna-se então fundamental, para alcançar os objetivos da EF, 

conseguir transmitir da melhor forma os conhecimentos que pretendemos que 

os alunos adquiram. Assim, como devemos ensinar? 

 No início do EP a minha atuação era centrada nos objetivos propostos 

para cada modalidade, sem me preocupar com a recetividade por parte dos 

alunos.  

Neste momento entendo que é muito mais que isso. Atendendo às 

indicações de Rink (1996), referindo que os professores mais eficazes criam 
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um bom ambiente para a aprendizagem parecia ser clara a necessidade de 

garantir, em primeiro lugar, um conjunto de condições que fossem favoráveis 

ao ensino e aprendizagem e posteriormente focalizar-nos nos principais 

objetivos. Dessa forma, a minha primeira meta, foi tentar garantir o contexto 

ideal para uma ação centrada no processo de ensinar e de aprender.  

Na sequência de criar um ambiente propício à aprendizagem, segundo 

Siedentop (2000), o processo de ensino e de aprendizagem deve ser visto 

como uma ecologia entre três sistemas de tarefas realizadas quer pelo 

professor, quer pelos alunos: o sistema de tarefas de gestão (aspetos 

comportamentais e educacionais da EF que procuram garantir a ordem na 

sessão), o sistema de tarefas de instrução (conjunto de instruções que 

direcionam o aluno para os comportamentos desejados) e o sistema de tarefas 

de socialização (interações sociais estabelecidas na aula que procuram 

adequar a agenda social dos alunos). 

Portanto, o professor deve conseguir organizar e gerir todas as tarefas 

da aula de forma a manter um equilíbrio na sua ecologia. Desta forma, 

percebe-se que tenha seguido uma lógica sequencial, estabelecendo objetivos 

de forma progressiva e de acordo com necessidades específicas nos diferentes 

momentos do processo. 

Neste contexto, a investigação-reflexão-ação foi a metodologia 

orientadora do meu processo, baseando-se num ciclo de levantamento de 

problemas que necessitavam de intervenção imediata (investigação), 

delineamento das estratégias adequadas à sua resolução (reflexão) e 

reformulação da prática no sentido de atender a essas necessidades (ação). 

Concluindo, a conceção é vista como a base de todo o processo da 

atividade do professor, ou seja, é a base da planificação, realização e 

avaliação. 
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Relativamente à conceção da planificação, esta sofreu uma enorme 

modificação. Se inicialmente entendia que a planificação apenas dizia respeito 

às decisões tomadas antes da lecionação e que dificilmente poderia ser 

moldada, agora, entendo que deve ser flexível e nunca se desarticula o 

planeamento da ação. 

Nesse entendimento, inicialmente tinha a perceção que o planeamento 

era algo exclusivo de cada aula lecionada, mas com o decorrer do EP fui-me 

apercebendo que não poderia estar mais errado, uma vez que “uma conceção 

isolada das aulas não deixaria somar os seus efeitos nem alcançar um 

resultado satisfatório global do ensino” (Bento, 2003, p. 56). Percebi, então, 

que eram necessários vários níveis de planeamento (anual, unidade didática e 

aula).  

Importa por isso formar um entendimento mais adequado sobre o ato de 

planear. 

 

4.1.2. Planeamento – o ponto de partida para a ação 

A pesquisa do significado atribuído ao planeamento no âmbito da 

disciplina de EF permitiu entendê-lo como um ordenamento metodológico das 

exigências e indicações programáticas (currículos, conteúdos e objetivos) com 

base nas condições disponíveis para o processo de ensino e aprendizagem 

(alunos, espaços e materiais), ou seja, um processo de preparação racional do 

ensino através de tomadas de decisão relativas aos objetivos, conteúdos, 

matérias e métodos orientadores da minha atuação (Bento, 2003).  

Numa primeira fase as tarefas de planeamento foram exigidas pelo 

professor orientador, no entanto, não foi entendida a respetiva importância. 
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Posteriormente, a sua concretização revelou-se deveras importante para o 

desenrolar do processo de ensino e de aprendizagem. 

Face a estas indicações tornava-se pertinente a procura de um 

entendimento mais pormenorizado acerca da importância de cada um dos 

níveis de planeamento, pelo que, o primeiro passo foi debruçar-me sobre 

aquele que, pela sua globalidade, era considerado o “roteiro de viagem 

balizador do itinerário a percorrer” (Bento 2003, p. 58) – o PA. 

  

4.1.2.1. Planeamento anual 

Para a realização do PA foi essencial a primeira reunião com o grupo de 

EF. Aqui estiveram presentes a globalidade dos docentes de EF pertencentes 

ao agrupamento de escolas Penafiel Sul e em conjunto arquitetou-se o projeto 

curricular de EF que seria adotado pelo mesmo agrupamento. Para a sua 

realização recorreu-se ao programa nacional de EF dos diferentes anos de 

escolaridade.  

Após uma análise mais rigorosa aos programas, constatou-se que este 

era demasiado exigente face ao número de aulas disponíveis. Para além disso, 

o espaço que a maioria das escolas possui para a lecionação das aulas de EF 

é incompatível com os programas. É exemplo disso, a situação de jogo 7x7 ou 

11x11 no futebol, a maior parte dos alunos no 3º ciclo não possuem requisitos 

para praticar uma situação de jogo tão complexa, e também, as condições de 

prática para esta situação de jogo são impensáveis na generalidade das 

escolas. 

Regressando à primeira reunião, entre outras coisas, ficaram 

selecionadas as modalidades que seriam lecionadas em cada ano de 

escolaridade, sendo balizadas por um número de aulas. 
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“Essa escolha foi feita de acordo com as características da escola e do meio 

onde a mesma se insere, também tivemos como análise os programas de forma 

permitir que os alunos tenham um número vasto de experiências desportivas” 

(Módulo 4, Planeamento Anual) 

 

 Esta passagem reflete o que foi pertinente para a realização do projeto 

curricular de EF, ou seja, foi necessário adequar as modalidades selecionadas 

em relação às características da escola, ao meio e aos programas nacionais. 

 Para além da seleção das modalidades nesta reunião também foram 

exprimidas algumas ideias, pelos docentes, em relação ao ensino e 

aprendizagem e ao foco da nossa ação. 

 

“O aspeto que mais deteve a minha atenção neste dia foi o discurso realizado 

por um docente durante o decorrer da reunião da tarde, referindo o mesmo que o mais 

importante da nossa profissão seria proporcionar aos alunos uma atividade física 

adequada mas, acima de tudo que os motive e que os comprometa com o exercício”.  

(Diário de bordo, 7 de setembro de 2012) 

  

O discurso do professor surge na tentativa de referir que o planeamento 

não é algo inflexível, este pode e deve sofrer alterações para que as 

necessidades dos alunos sejam estabelecidas. Para isso, é importante uma 

análise prévia de uma forma generalizada à turma e mais especificamente aos 

alunos. Esta análise deve comportar as motivações, convicções e aspirações 

para a prática desportiva. 
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Anteriormente à fase de decisão do PA foi também necessária a 

definição do roulement. Este documento permitiu que os professores 

soubessem os locais disponíveis para a sua lecionação e para que existisse 

uma rotação pelos espaços disponíveis a fim de todos terem as mesmas 

condições de prática. 

Por último, o levantamento do material disponível revelou-se essencial, 

pois, apenas depois da sua verificação no que respeita à quantidade e a 

qualidade, podemos avançar para a fase das decisões.  

Finalmente, após salvaguardados os aspetos anteriores deu-se início à 

elaboração do PA. Este foi efetuado conjuntamente com os restantes 

elementos do núcleo de estágio no início do ano letivo. (Quadro 1) 

 

Quadro 1 -Plano de matérias do 3º ciclo do da disciplina de Educação Física, ano 2012/2013 na ESJA 

7.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 

Matéria Nível Matéria Nível Matéria Nível 

Basquetebol Elementar Andebol Elementar Voleibol Elementar 

Ginástica Solo Elementar 
Ginástica 
Aparelhos 

Elementar 
Ginástica 

Acrobática 
Elementar 

Atletismo Elementar Atletismo Elementar Futebol Elementar 

Patinagem / 
Badminton 

Introdução 
Patinagem / Ténis 

de Mesa 
Elementar / 
Introdução 

Dança Elementar 

Orientação Introdução Badminton Introdução   

 

Apesar da existência de diversas formas de planificação anual das 

matérias foi tomada a decisão pelo professor orientador que deveríamos adotar 

o Modelo de Estrutura do Conhecimento (MEC) proposto por Vickers (1990), 

que apesar de normalmente ser mais utilizado no planeamento das unidades 

didáticas, mostrou-se bastante apropriado ao PA, tendo em conta os objetivos 

deste nível de planificação. 
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“Este planeamento serve para caracterizar a educação física, o seu meio 

envolvente, o espaço onde se aplica, os seus intervenientes, o que será desenvolvido, 

os seus objetivos e a sua forma de avaliação.” 

(Introdução, Planeamento Anual) 

 

Esta minha reflexão, considerando os objetivos para o planeamento, 

comprova a importância e a necessidade da realização deste documento para 

o melhor desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 

Por ser uma adaptação do MEC de Vickers, estruturei este documento 

em sete módulos. (Quadro 2) 

 

Quadro 2 - Estruturação dos módulos do Planeamento Anual 

MEC – Planeamento Anual ESJA 

Módulos Características 

I Conceção de educação física, análise dos programas nacionais de 

educação física e do projeto curricular de educação física 

II Caracterização da escola e materiais disponíveis para a lecionação 

III Caracterização geral da turma 

IV Extensão das matérias desenvolvidas ao longo do ano letivo 

V Definição dos objetivos da educação física 

VI Configuração da Avaliação 

VII Relação com a comunidade, plano anual de atividades 

 

Na conceção do PA surgiram algumas dúvidas principalmente em 

relação ao módulo IV e ao módulo VI.  
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Relativamente ao módulo IV, após a definição das modalidades que 

seriam abordadas, as minhas dúvidas centraram-se, sobretudo, no 

enquadramento das diferentes modalidades pelos três períodos.  

 

“ (…) As modalidades principais a abordar serão a de Ginástica e Atletismo, 

como são duas modalidades de caráter individual, na 3ª e 4ª semana de outubro 

pretendo lecionar uma modalidade de caráter coletivo (…) ” 

(Módulo 4, Planeamento Anual) 

 

Como facilmente se pode constatar, optei por intercalar as modalidades 

individuais e coletivas pelos três períodos de lecionação, mas sempre com 

especial atenção ao espaço disponível para a aula. 

Relativamente ao módulo VI, a dúvida reside na configuração da 

avaliação em relação à heterogeneidade da turma mas mais à frente neste 

documento irei abordar este assunto pormenorizadamente. 

Pelo facto do planeamento ser flexível, este foi alvo de reformulação ao 

longo dos períodos de aulas. Os imprevistos podem acontecer, ou porque o 

espaço para a aula se alterou, ou porque os alunos tiveram uma visita de 

estudo, isto faz com que o planeamento inicial se modifique. 

Se inicialmente era um documento com excessiva informação e nada 

prático, com o decorrer do tempo, fui-me apercebendo que o podia tornar mais 

útil, específico e concreto para a minha prática como docente. 

Portanto, mais do que uma apresentação dos objetivos para cada 

modalidade e distribuição das matérias, pretendiam-se “reflexões estratégicas, 

balizadoras da ação durante todo um ano escolar” (Bento 2003, p.57), ou seja, 

uma análise reflexiva sobre todo o processo que me permitisse decidir a longo 

prazo. 
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Seguindo o mesmo sentido, a sua elaboração e também todas as 

alterações existentes confrontaram-me com os “porquê”, os “como” e 

principalmente os para “para quê”. Assim sendo fui refletindo sobre todas as 

decisões que tomava. 

É relevante também referir a importância do primeiro período, 

principalmente no conhecimento dos alunos e consequentemente na 

reformulação do PA. Eles são a base fundamental do nosso processo é para 

eles que vamos lecionar, é sobre eles que temos as nossas expectativas, que 

traçamos os nossos objetivos e sobretudo é a pensar neles que vamos decidir 

e agir. 

Na minha opinião, para melhorarmos este processo de planeamento, 

para mais rapidamente conhecermos e avaliarmos os alunos deveria existir um 

relatório individual para cada aluno, efetuado pelo professor do ano transato. 

Isto permitiria, não apenas conhecê-lo individualmente mas também 

acompanhar toda a sua evolução ao longo do percurso escolar. 

A exclusiva elaboração de um PA, mesmo sendo reformulado não 

garantiu por si só uma prática mais eficaz, uma vez que, os detalhes estavam 

reservados para os restantes níveis de planeamento. Por conseguinte, foi 

também necessário perceber se os planos de unidade didática até então 

elaborados estavam adequados às exigências do processo, ou se eram 

necessárias melhorias para um aumento da qualidade do ensino. 

 

4.1.2.2. Modelo de Estrutura de Conhecimento 

A construção dos planos de unidade didática, à imagem do planeamento 

anual, consistia na construção de um documento, tendo por base o MEC 

(Vickers, 1990), para cada uma das modalidades. Tinha o objetivo de dar a 
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conhecer melhor a matéria que iriamos ensinar e as condições em que o 

ensino iria decorrer, bem como, refletir sobre as melhores estratégias para 

atingir os objetivos propostos. 

Para isso, foram concebidos diferentes módulos que, apesar de serem 

todos diferentes e de conterem diferentes informações convergiam numa 

tentativa de encontrar as melhores estratégias para promover as 

aprendizagens dos alunos nas quatro categorias transdisciplinares: as 

habilidades motoras, a condição física, a cultura desportiva e os conceitos 

psicossociais (Vickers, 1990). 

O objetivo do professor será utilizar este modelo para promover o 

desenvolvimento motor dos alunos (ao nível das habilidades motoras e da 

condição física), sem descurar a aquisição de conhecimentos (cultura 

desportiva) e do desenvolvimento das atitudes e valores que lhe estão 

subjacentes (conceitos psicossociais).  

Como não podia deixar de ser, esperava-se que ao longo do ano os 

planos de unidade didática fossem cada vez mais eficazes, para que a sua 

utilidade fosse cada vez maior. Foi então que, juntamente com os restantes 

elementos do núcleo de estágio, com a colaboração do professor orientador e 

cooperante se iniciou a pesquisa em busca de um entendimento mais 

pormenorizado deste nível de planeamento, de onde surgiram melhoras. 

Inicialmente este era um documento muito extenso, com muita utilidade 

para a prática, porém de difícil consulta. Ao longo da construção das diferentes 

unidades didáticas (UD), este tornou-se um documento mais útil e com 

facilidade de consulta. Para isso, existiu a necessidade de interligar todos os 

módulos e as suas informações.  
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O professor orientador auxiliou-me no melhoramento deste documento, 

colocando o essencial de uma forma clara e objetiva.4 

No entanto, apesar do documento servir como base para a preparação 

das diferentes aulas, não garante por si só uma lecionação totalmente 

adequada. Posto isto, era necessário outro tipo de planeamento - o plano de 

aula. 

 

4.1.2.3. Plano de aula 

 Relativamente a este nível de planeamento desde o início do ano letivo 

que existiu uma preocupação em encará-lo como essencial, tendo em conta 

que era na aula que se concretizavam os conteúdos, os objetivos e as 

metodologias do processo de ensino e de aprendizagem (Bento, 2003).  

Portanto, a definição clara dos objetivos, situações de aprendizagem, 

componentes críticas e organização, assim como do espaço e dos recursos 

materiais utilizados tornaram-se essenciais para a elaboração do plano de aula 

ideal. 5 

 Inicialmente, fruto da pouca experiência, o plano de aula era um 

documento muito extenso, pouco objetivo e pouco claro. Portanto, alertado pelo 

professor cooperante e pelo professor orientador, surgiu a necessidade de 

produzir documentos mais operacionais e capazes de garantir uma intervenção 

mais objetiva e direcionada às necessidades específicas de cada uma das 

aulas.  

                                                             
4
 Anexo I 

5
 Anexo II 
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Neste contexto, as dificuldades que inicialmente possuía prendiam-se, 

em primeiro lugar, com a definição dos objetivos comportamentais e por 

consequência a objetividade e clareza em relação às componentes críticas. 

Após uma das reuniões com o professor orientador entendi o que era 

pretendido para colocar nos objetivos comportamentais, ou seja, através de 

uma forma simples e concreta responderíamos às questões: o quê? (o que é 

pretendido), quando? (em que situação de exercitação) e como? (de que forma 

é pretendido). 

Esta foi uma ajuda muito importante para o desenrolar de todo o 

processo. Com a perceção de como elaborar um objetivo comportamental, 

consegui interligar muito melhor as componentes críticas. Se inicialmente estas 

não eram objetivas, após, identificar o objetivo comportamental consegui 

sintetizar cada vez mais a informação, direcionando-a para o objetivo. Isto 

refletiu-se na prática melhorando o processo de ensino e aprendizagem. 

Outra das correções que foi proposta pelo professor orientador nessa 

mesma reunião e que me fez evoluir na prática, prendeu-se com a elaboração 

dos objetivos gerais para a aula. Nesses objetivos tinham que constar as 

quatro categorias transdisciplinares, ou seja, habilidades motoras, cultura 

desportiva, conceitos psicossociais e condição física.  

Pela experiência na prática e pelo observado nas aulas dos estagiários 

que compunham o nosso núcleo de estágio, posso concluir que a elaboração 

do plano de aula, influencia de forma muito abrangente o controlo da turma.  

 

4.1.3. O plano de aula como elemento facilitador do controlo da turma  

O simples facto de refletir o posicionamento do professor em 

determinado local em função da colocação dos exercícios é essencial para o 
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controlo da turma. Assim sendo, devo previamente ser capaz de responder às 

seguintes questões, posso estabelecer contacto visual com todos os alunos? 

Consigo comunicar adequadamente com todos eles? O meu controlo é 

adequado? Se no início estas questões não se colocavam, com o decorrer do 

estágio tornaram-se fundamentais.  

Recordo-me perfeitamente que nas primeiras aulas, por diversas vezes, 

perdia o contacto visual com alguns grupos de alunos. Quando interferia na 

aula estava constantemente de costas voltadas para alguns alunos e dessa 

forma permitia que a turma não estivesse totalmente controlada.  

Para além disso, a colocação dos grupos pelo espaço raramente era 

efetuada para facilitar o controlo da turma. A distância entre eles não era 

refletida, encontrando-se demasiado distantes ou juntos. 

Posteriormente, com a observação das aulas dos restantes elementos 

que compunham o núcleo de estágio e com o auxílio do professor cooperante, 

surgiu a ideia de esquematizar o espaço das situações de aprendizagem, algo 

que foi essencial para o controlo da turma. 

Dessa forma, após descrever determinada situação de aprendizagem 

colocava o esquema onde situava o professor e os alunos em relação ao 

espaço disponível para a aula. (Figura 1) 

 

 

Figura 1 - Esquematização da situação de aprendizagem 

O plano de aula não foi por si só elemento único que influenciou no 

controlo da turma, para o mesmo objetivo surgiu a criação de rotinas. 



 

44 
 

 

4.1.4. A influência das rotinas para o controlo e gestão da aula  

Segundo Pieron (1998), Rink (1993) e Siedentop (2000) torna-se 

fundamental a criação de rotinas para rentabilizar o tempo de aula. Assim 

sendo, surge o melhoramento do controlo da turma e o aumento do tempo 

potencial de aprendizagem.  

Desde a primeira aula, a minha preocupação na aplicação destas 

estratégias foi a mais elevada quanto possível, verificando-se melhorias 

significativas no controlo da turma quando adquiridas pelos alunos.  

O facto de possuirmos uma turma com características distintas faz-nos 

optar por diferentes estratégias. As rotinas criadas devem ser concebidas o 

quanto antes, pois facilitará o processo de ensino e de aprendizagem, 

aumentado o controlo da turma e por conseguinte, da gestão do tempo de aula.  

 

“A turma que pertence ao colega é um pouco mais barulhenta e irrequieta que 

a do professor cooperante, por isso, tem que delinear estratégias iniciais de forma a 

conseguir ultrapassar as dificuldades apresentadas pela turma”  

(Diário de bordo, 18 de setembro de 2012) 

 

Desta forma são várias as estratégias por quais o professor pode optar. 

Numa primeira fase ajustar-se-ia a regra dos cinco segundos para juntar os 

alunos rapidamente. Posteriormente, a colocação dos alunos em forma de U 

com o professor num plano mais elevado para manter o contacto visual com 

todos. Por último a instrução podia ser efetuada num tom de voz mais baixo 

para captar a atenção de todos os alunos e fazer com que estes reduzissem o 

próprio ruído. 
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“O professor tem que proporcionar mais tempo de atividade aos alunos 

permitindo que estes não se encontrem tanto tempo em não comportamento motor 

devido às transições entre exercícios”  

(Diário de Bordo, 4 de outubro de 2012) 

 

Na sequência do que foi referido anteriormente, torna-se fundamental a 

criação de rotinas para diminuir os episódios de gestão e rentabilizar o tempo 

disponível para a aula da melhor forma possível. 

 

“ (…) Defini as normas de funcionamento das aulas de Educação Física e 

entreguei a todos os alunos um folheto com as 6 regras que considero essenciais.” 

(Diário de Bordo, 19 de setembro de 2012) 

 

Desta forma, ao ditar as normas de funcionamento da aula, era 

pretendido que desde o primeiro momento com a turma fossem criadas rotinas, 

como por exemplo, em que espaço os alunos se deviam apresentar e quanto 

tempo tinham para o efetuar. 

Assim, a primeira aula é um momento com bastante importância, se por 

um lado é o momento onde surgem as primeiras normas e rotinas que se 

devem cumprir na sala de aula, por outro o professor expõe-se e contacta com 

a turma pela primeira vez. 

 

4.1.5. A minha turma – o primeiro contacto 

 Recordo-me perfeitamente da minha primeira aula como se hoje a 

tivesse lecionado, aliás, momento que jamais esquecerei. Deste dia 19 de 
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setembro de 2012, recordo-me perfeitamente de todo o nervosismo e receio 

que era sentido, ia cumprir um dos meus sonhos, ele estava tão perto e 

naquele momento estava tudo quase a acontecer. No dia anterior até tive 

dificuldade em adormecer, contava as horas e minutos mas a aula nunca mais 

iniciava. 

 Contudo, passou tão rápido, tantas coisas ficaram por dizer e tantos 

erros foram cometidos. Os meus engasgos durante o discurso. O quebra-gelo 

que não estava a resultar e que nada fiz para alterar. O facto ter colocado um 

aluno com necessidades educativas especiais (visão muito reduzida) a ler uma 

norma que estava no folheto que entreguei a todos os alunos e, para mim, mais 

grave de tudo, a minha alteração de postura, a modificação da minha forma de 

ser enquanto pessoa.  

 Inicialmente tinha proposto que na minha apresentação ia ter uma 

postura forte e rígida, um pouco autoritária e agressiva, sem sorrisos e sem 

espaço para diálogos. Mas porquê esta ideia? Penso que era uma das minhas 

conceções do “bom professor” nos dias de apresentação. Mas será que estava 

correto? Claramente que não.  

Assim sendo, após a aula ter findado, refleti sobre a minha atuação. Se 

fosse hoje modificaria várias ações, sobretudo relacionadas com a minha 

postura. Quem devia estar em frente dos alunos naquele momento era “EU” e 

não o professor que queria incorporar.  

Neste entendimento, numa primeira fase optei por uma abordagem 

normativa, ou seja, naquilo que o professor “dever” ser, mas rapidamente 

constatei que devia optar por uma abordagem descritiva, centrada na atuação 

real do professor, naquilo que ele “é” realmente. (Esteve, 1991) 

Deste modo, facilmente se compreendeu que a minha postura não podia 

ser mantida daquela forma e nas próximas aulas modifiquei-a e aí sim, tentei 
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desfrutar com todo o prazer desta profissão tão gratificante que sempre foi o 

meu sonho de criança. 

Constata-se então, fazendo referencia a Nóvoa (1992) que a maneira 

como cada um ensina depende daquilo que somos como pessoa, logo torna-se 

impossível separar o “eu” profissional do “eu” pessoal. 

 Contudo um dos objetivos principais para este dia foi cumprido, através 

deste curto momento deu para retirar algumas ilações da turma, ou melhor, deu 

para conhecer um pouco da pessoa que mora dentro de cada aluno. 

Enquanto elemento central de todo o processo, o aluno é determinante 

na estruturação do ensino pelo que “deve ser considerado enquanto sujeito 

individual, com experiências singulares, motivações específicas e dificuldades 

particulares” (Rosado e Mesquita, 2009, p.30). Por outro lado, tal como refere 

Bento (2003, p. 74), o professor deve conhecer “o mais exatamente possível as 

situações concretas da vida dos seus alunos”.  

Deste modo, tornou-se essencial a utilização de fichas de caracterização 

inicial dos alunos. Este documento que no meu caso foi em formato digital, 

para além de permitir o levantamento de características gerais baseadas em 

informações de carácter mais pessoal, também permitiu traçar um perfil 

específico relativamente à sua motivação e predisposição para as aulas de 

educação física. As informações mais importantes surgem de seguida. 

De acordo com o capítulo 3.2.2., a turma de 8º ano de escolaridade que 

me foi destinada era composta por vinte e dois alunos, sendo catorze do sexo 

masculino e oito do sexo feminino. As idades variavam entre os treze e os 

dezassete anos, logo previa-se que as capacidades dos alunos seriam 

bastante diferenciadas na minha disciplina. 

Para além disso, nenhum dos alunos praticava qualquer tipo de desporto 

federado. É um dado importante, pois, para além de definir a possível 
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predisposição para uma modalidade também pode ser importante para 

compreender o possível cansaço que os alunos podiam sentir no dia seguinte 

dos jogos ou dos treinos. 

Na minha turma existia um aluno com necessidades educativas 

especiais, tinha um grande défice de visão. Por isso, à partida, a situação 

desse aluno certamente ia condicionar o meu planeamento. Algo que não se 

verificou, pois, o aluno realizou sempre as mesmas situações de aprendizagem 

que os restantes. 

Possíveis problemas pessoais por parte dos alunos quer pela 

desestruturação familiar ou por outros problemas também ficaram registados 

desde o primeiro dia. 

 

“Porque muitas das veses fas com que as pessoas se esquesam de certas 

coisas” 

(Ficha de caracterização inicial, transcrito do original, aluno x6) 

 

Na ficha de caracterização inicial, existia uma pergunta onde os alunos 

respondiam se gostavam o não de educação física e depois justificavam as 

suas respostas. Pela resposta acima descrita, efetuada pela aluna x, 

sobressaem-se duas situações. Em primeiro lugar a aluna tinha muita 

dificuldade com a língua portuguesa porque dava muitos erros, quando abordei 

a diretora de turma sobre este facto ela referiu-me que a aluna era disléxica. 

Em segundo lugar, a aluna deveria possuir problemas pessoais e necessitava, 

provavelmente, de ajuda. Após algumas aulas descobri, através de diálogos, 

que os seus pais estavam a pensar divorciar-se e utilizava as aulas de 

                                                             
6
 Nome Fictício 
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educação física como forma de distração e escapatória para os seus 

problemas. 

Estes pequenos diálogos realizados no início ou no fim das aulas, com o 

objetivo de perceber o porquê de reagirem de certa forma, foi importante para a 

minha evolução enquanto professor e que de certa forma me fizeram assumir 

cada vez mais o papel de professor e menos o de estudante. 

Porém, alguns problemas da turma dificilmente seriam detetados no 

primeiro contacto com a mesma. No meu primeiro dia de aulas, todos os alunos 

pertencentes à turma estiveram presentes na sala de aula, no entanto, 

relativamente à questão da assiduidade e das faltas de material (FM), nunca 

imaginaria que se tornasse no futuro o meu grande problema mas na verdade 

foi o que aconteceu. 

 

4.1.6. O grande problema – faltas de material e assiduidade 

Como referido anteriormente, o facto de os alunos não estarem munidos 

do material necessário, ou nem se quer estarem presentes na sala de aula, 

constituiu-se no meu maior problema ao longo deste ano letivo. 

Enquanto aluno nunca presenciei tal situação, por vezes, um ou outro 

não trazia o material necessário para a aula, mas dificilmente faltavam às aulas 

por própria vontade. Todos gostavam de realizar as aulas de EF e sentiam-se 

motivados para tal. 

Nesta turma isso não aconteceu. Após a aula de apresentação, 

recorrentemente, vários alunos não levavam o material necessário para a aula 

e outros nem se quer presenciavam a mesma, o que gerou em mim um 

sentimento de preocupação. 
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“Um dos aspetos que me tem vindo a preocupar é a ausência dos alunos na 

prática das minhas aulas, ou porque não trazem o material ou porque não vêm ou 

porque simplesmente não querem fazer a aula.” 

(Diário de Bordo, 10 de outubro de 2012) 

 

Após a análise das fichas de caracterização inicial nunca imaginava que 

esta situação pudesse acontecer, já que a maioria dos alunos elegia a 

disciplina de EF como preferida. 

Ao vivenciar tal situação informei o sucedido à diretora de turma, a sua 

resposta veio ao encontro do que temia. Os restantes professores já lhe tinham 

comunicado a mesma preocupação, ou seja, os alunos nas suas disciplinas 

registavam muitas FM, faltas de presença (FP) e inclusive faltas disciplinares. 

Imediatamente, como forma de dar a conhecer e tentar solucionar este 

problema a diretora de turma marcou uma reunião com os encarregados de 

educação. Esta convocatória respeitou sempre as burocracias impostas pelo 

estatuto do aluno. Assim, ao ser atingido metade dos limites de faltas, os 

encarregados de educação foram convocados à escola, pelo meio mais 

expedito. Como vários encarregados de educação não estiveram presentes, e 

após várias insistências para que tal sucedesse, justificava-se, a informação do 

excesso de faltas do aluno menor de idade à CPCJ. Os encarregados de 

educação, a escola e a CPCJ em conjunto deviam então definir soluções para 

ultrapassar a sua falta de assiduidade. 

Como se não bastasse este problema na minha turma, constatou-se que 

não era um problema exclusivo da mesma. Como forma de o tentar resolver, foi 

transmitido em concelho geral que todos os departamentos determinassem 

possíveis medidas para solucionar este grave problema. 
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“O nosso departamento sugeriu algumas medidas para resolver este problema, 

entre as quais, pedir aos funcionários para encaminhar os alunos para as aulas 

quando estes estiverem a faltar, encaminhar os casos problemáticos para a comissão 

de proteção de jovens e crianças de Penafiel e colocar mais responsabilidade aos 

encarregados de educação pelos atos dos educandos.”  

(Diário de Bordo, 10 de outubro de 2012) 

 

Durante o ano letivo, não se abordou mais este tema e as medidas que 

foram propostas pelos departamentos também não foram mais referidas. No 

entanto, as situações de FP e FM repetiram-se durante todo o ano letivo. 

Em contexto de aula, como professor centrado na aprendizagem de 

todos os alunos e não apenas numa parte da turma, optei por diversas 

estratégias para que os alunos frequentassem as minhas aulas e participassem 

nas mesmas. 

 Durante o 1º período procedi com diferentes estratégias para motivar os 

alunos para a prática das minhas aulas, entre as quais e que merece mais 

realce da minha parte, o Modelo de Educação Desportiva (MED). 

.  

4.1.7. O modelo de educação desportiva – uma estratégia falhada 

Efetuando uma investigação a este modelo, constata-se que era 

unânime a associação deste modelo à adoção de estratégias que colocam o 

aluno no centro do processo de ensino e de aprendizagem e à criação de 

ambientes proporcionadores de experiências desportivas autênticas. (Mesquita 

e Graça, 2009).  

 Partindo deste entendimento, a participação ativa dos alunos em 

diferentes tarefas da aula e a intensificação da relação entre a escola, o 



 

52 
 

desporto e a competição eram duas características inerentes à aplicação do 

MED (Mesquita e Graça, 2009). Portanto, o seu principal propósito era formar 

participantes desportivamente cultos, competentes e entusiastas. 

Segundo Siedentop (1996) o MED comporta a inclusão de três eixos 

fundamentais que se adequam aos objetivos da reforma educativa da EF atual. 

Em primeiro lugar, é formar a pessoa desportivamente culta, ou seja, capaz de 

compreender e valorizar tudo o que se passa em torno do desporto, de forma a 

conseguir distinguir a boa da má prática desportiva. O segundo eixo é o da 

competência, assim sendo, deve ser capaz de dominar um conjunto de 

habilidades que possibilitam a adoção de comportamentos apropriados quando 

expostos a situações aplicadas. Por último, o fator mais decisivo para a 

introdução do MED nas minhas aulas é o facto de promover participantes 

entusiastas, portanto capaz de mostrar atração pelo desporto e defender a 

autenticidade da prática desportiva. 

  Para a lecionação das aulas de educação física, várias adaptações eram 

indispensáveis na sua estruturação, de modo a que, como refere Siedentop 

(2000), possibilitasse uma relação mais próxima entre o desporto de 

competição e o desporto desenvolvido nas aulas desta disciplina:  

A substituição das típicas UD de curta duração (muitas vezes 

insuficientes para a consolidação das aprendizagens) pelas épocas 

desportivas que caracterizam o modo como todo o desporto é organizado. 

Assim, numa primeira fase da UD surgiu a chamada pré-época, onde as 

equipas se preparavam para a competição formal. Posteriormente a 

competição formal e por último o evento culminante.  

A organização da turma por grupos/equipas ao longo de toda a época 

desportiva – filiação – uma vez que a interação social entre os elementos de 
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equipa é uma característica inerente a qualquer experiência desportiva e 

era uma excelente forma de promover o sentimento de pertença ao grupo. 

Nas primeiras aulas dividi a turma em quatro equipas e pretendia que se 

fizessem acompanhar em todas as unidades didáticas. 

A inclusão de uma orientação competitiva capaz de garantir práticas 

significativas para os alunos – competição formal – uma vez que toda a 

época desportiva pressupõe a existência de um quadro competitivo que 

orienta o atleta na preparação das diferentes competições organizadas. Nas 

minhas aulas o quadro competitivo era preenchido em todas as aulas, 

desde a pré-época até ao evento culminante. Porém com diferentes 

cotações. 

A finalização da época através de um evento culminante, 

característica que está normalmente associada a qualquer tipo de desporto 

organizado, mas com a particularidade de envolver todos os participantes, 

tendo em conta que a garantia de oportunidades semelhantes de sucesso 

para todos é um dos principais objetivos do modelo. No final de todas as 

unidades didáticas, pretendia terminar com uma aula de festividade. 

A criação de uma atmosfera festiva – festividade – que, tal como no 

desporto formal, é essencial na promoção do entusiasmo e do gosto pelo 

desporto. Desta forma, pretendia quebrar as barreiras entre o desporto 

organizado e o que se pratica na escola, onde os alunos se sentissem 

comprometidos com o que estavam a realizar. 

 

No contexto de aula, o MED foi introduzido no primeiro período, na 

modalidade de atletismo, no entanto, pretendia conduzir este modelo para 
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todas as modalidades. A época desportiva relacionava-se então com cada 

período e não em cada modalidade. Nas primeiras aulas realizava-se a pré-

época (cerca de metade do período, as equipavas praticavam as diferentes 

modalidades abordadas ao longo do período, torneios intra e inter-equipas), 

depois a competição formal (torneios inter-equipas e que valiam mais 

pontuação para o quadro competitivo) e o evento culminante a finalizar o 

período (as equipas praticavam os diferentes desportos). 

Dividi a turma em quatro equipas, duas de cinco e duas de seis 

elementos. A divisão das equipas teve como base as avaliações diagnósticas 

(AD) realizadas anteriormente e as faltas de assiduidade por parte dos alunos. 

Desta forma, a AD realizada às modalidades de atletismo e andebol 

revelaram-se essenciais, por um lado a análise sobretudo à condição física 

(atletismo - resistência aeróbia/velocidade), por outro, o comportamento 

sobretudo tático nos jogos desportivos coletivos (andebol). 

Quanto à questão das faltas de assiduidade, tentei dividir os elementos 

com mais faltas pelas quatro equipas na tentativa de os responsabilizar. 

Em todas as aulas existia competição entre as equipas, desde a 

ativação geral até ao final da aula, normalmente cada aula era composta por 

três exercícios de caráter competitivo, onde eram registados os resultados de 

cada. No final da aula eram somados os resultados e à equipa vencedora eram 

atribuídos quatro pontos, as restantes tinham três, dois e um em detrimento da 

sua classificação final. Em caso de empate registava-se a pontuação superior 

em ambas equipas. 

O quadro competitivo era onde, em todas as aulas se registavam as 

pontuações obtidas no final das mesmas. Este era preenchido pelo capitão da 

equipa vencedora da aula.  
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Como o propósito para a implementação deste modelo era aumentar a 

participação nas minhas aulas, tinha que valorizar a assiduidade na pontuação 

final. Assim, se a equipa comparecesse com todos os elementos sem atrasos 

recebiam mais dois pontos que eram somados à pontuação final. 

Antes de iniciar com o MED, foi esclarecido aos alunos o que era este 

modelo, como se iam estruturar as aulas e tudo o que com ele era pretendido 

nas próximas aulas 

 

“Devido à pouca pontualidade e assiduidade presente vou iniciar o modelo de 

educação desportiva nas minhas aulas. Para a próxima aula vou dividir os alunos em 4 

equipas e cada uma tem a tarefa de escolher um nome, cor, logótipo, grito e capitão.” 

(Diário de Bordo, 19 de outubro de 2012) 

 

Com o decorrer das aulas e após a implementação deste modelo, os 

problemas continuaram a ser exatamente os mesmos, os alunos continuavam 

a registar muitas FP e FM.  

Em várias aulas o planeamento teve que ser adaptado, pois, se 

planeava a aula para quatro equipas com o mínimo de três elementos em cada 

e se no momento da aula tinha duas equipas com dois elementos, tinha que as 

agrupar e adaptar todas as situações de aprendizagem, principalmente as 

situações de competição. 

No final do ano letivo pergunto-me, porque não haverá resultado este 

modelo? Ao refletir sobre a questão, penso que não resultou devido à falta de 

responsabilidade, maturidade e autonomia dos alunos. No meu entender, o 

erro principal residiu na filiação, devia ter concedido aos alunos a oportunidade 

de elaborarem por eles próprios as equipas, assim sendo, cada equipa 

incentivava os seus elementos a realizarem as aulas e a serem pontuais. 
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Para além disso, devia ter enfatizado a explicação dos objetivos deste 

modelo, ser mais esclarecedor e ter captado mais a atenção dos alunos. Podia 

ter preparado uma apresentação que captasse desde logo a atenção dos 

alunos e não um breve discurso como aconteceu. 

Por dois fatores este modelo deixou de ser utilizado nas minhas aulas. O 

primeiro prendeu-se com algum desentendimento entre os elementos das 

equipas, existindo mais momentos de indisciplina. 

O segundo prendeu-se com a necessidade de alterar constantemente o 

planeado. Realizar um planeamento de aula ajustado em relação aos 

exercícios, tempos e equipas era algo muito exigente. 

 

“Tal como em todas aulas que lecionei até ao dia, voltei a ter (im)previstos … O 

planeado não foi possível ser realizado porque tive que adaptar todo o torneio, já que, 

apenas existiam dez alunos disponíveis.” 

(Diário de bordo, 17 de outubro de 2012) 

 

Assim sendo, quando essa exigência não se refletia não obtinha 

resultados práticos, tornava-se desmotivador para o professor, logo a minha 

motivação durante este ano letivo foi por vezes reduzida. O facto de vários 

alunos faltarem constantemente e não participarem nas minhas aulas 

influenciou e muito o desenrolar do processo de ensino e de aprendizagem. 

Como forma de responder à falta de participação dos alunos nas minhas 

aulas foi realizado um estudo de investigação-ação. 



 
 

4.1.8. Estudo – A falta de participação dos alunos às aulas de Educação 

Física: razões e soluções. 
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Resumo A falta de assiduidade e de participação dos alunos às aulas de educação física 

correspondem a dois fatores com elevada importância que comprometem todo o processo de 

ensino e de aprendizagem e que podem desencadear o abandono escolar (Plano Nacional de 

Prevenção do Abandono Escolar, 2004). O presente estudo tem como propósito perceber as 

razões e tentar solucionar o facto de os alunos faltarem às aulas e não participam nas mesmas 

quando presentes. O estudo foi realizado com base numa aproximação à investigação-ação, 

completando um ciclo de observação, intervenção e avaliação do problema em estudo. 

Participaram seis alunos de uma turma do 8º ano de escolaridade, ao longo do 2º e 3º período 

letivos, onde se procedeu à operacionalização de um programa com dez estratégias para 

solucionar os problemas iniciais. A ação do professor estagiário foi analisada através da 

interpretação do conteúdo apresentado nos registos do diário de bordo e através dos dados 

relativos às faltas de presença e material dos participantes. Entre o conjunto de estratégias, 

foram desenvolvidas metas de assiduidade e participação, diálogos sobre a importância da 

educação física no presente e futuro dos participantes, alterações na lecionação das aulas por 

parte do professor, entre outras. Os resultados obtidos mostram que existe um aumento na 

participação do 1º para o 2º período letivo nos seis participantes, contudo no 3º período 

evidencia-se a diminuição da participação em três dos participantes. 
 

Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, ASSIDUIDADE, FALTAS DE PRESENÇA, 
PARTICIPAÇÃO, FALTAS DE MATERIAL, INVESTIGAÇÃO-AÇÃO, ABANDONO 
ESCOLAR.

1. Introdução 

A aula de educação física é, por excelência, uma oportunidade que o 

aluno possui para adquirir novos conhecimentos, portanto, através deste 

momento é possível desencadear o processo de aprendizagem. A aula refere-

se, de uma forma geral, a um acontecimento em que os intervenientes 

experienciam e aprendem um determinado tema. Deste modo, a aula deve ser 

um momento de interação, que produza algo importante para todos os agentes 
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envolvidos. Neste entendimento, é percetível a importância que a assiduidade 

e a participação têm para o desenvolvimento dos alunos.  

De uma forma resumida, as faltas de assiduidade dizem respeito às 

faltas de presença dos alunos às aulas. Já as faltas de participação reportam-

se à falta de trabalho dos alunos em relação ao que é proposto pelo professor. 

A falta de participação nas aulas de educação física relaciona-se de forma 

direta com as faltas de material. 

Como podemos constatar no estatuto do aluno, publicado em Diário de 

República, lei nº 51/2012 de 5 de setembro, a assiduidade e a participação é 

tida como um direito e um dever do aluno, surgindo principalmente nos artigos 

7º (alínea d), 10º (alínea b) e 13º. 

A falta de assiduidade é vista por vários autores como um fator 

antecedente, mas ao mesmo tempo se relaciona com o abandono escolar. De 

acordo com Ferreira (2011), o desinteresse que os agentes escolares 

demonstram pela aprendizagem dos alunos, a própria desmotivação dos 

alunos e o desinteresse demonstrado pelos responsáveis da educação dos 

alunos são os principais obreiros da falta de assiduidade.  

Podemos então referir que a desmotivação e falta de interesse são os 

principais causadores da falta de assiduidade, como refere Bento (1987, pp 

117-118) “sem motivos o homem não se põe em movimento”, importa então 

estudar o que a literatura nos refere sobre este tema.  

A motivação constitui, atualmente, uma área de investigação que, na 

opinião de Gutiérrez (1986), permite, com alguma relevância, explicar, prever e 

orientar a conduta do aluno em contexto escolar. No mesmo seguimento, 

Carreiro da Costa (1998), refere que a motivação pode ser entendida como 

algo que inicia, mantém e torna mais ou menos intensa a atividade dos 

indivíduos. 

Em contexto escolar, por várias vezes, ouvimos expressões que definem 

o estado motivacional dos alunos, tal como, “não me apetece”, “não gosto 

disso” ou não “não quero fazer”. Para motivar os alunos para as tarefas, 
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existem diversos autores que referem várias estratégias que podem ser 

utilizadas pelos professores, de forma a motivar os seus alunos. As estratégias 

de motivação resultam da postura do professor, devendo manifestar um 

exemplo de motivação para os alunos, da explicação clara do programa, da 

sequência e pertinência dos conteúdos abordados, da definição de metas a de 

curto a longo prazo, do acompanhamento da progressão escolar dos alunos e 

comparar a situação inicial com a final e da contribuição para que o aluno seja 

bem-sucedido nas atividades, realizando atividades com dificuldade intermédia. 

Neste sentido, coloca-se a seguinte questão: sabendo que a motivação 

tem influência direta sobre as faltas de assiduidade e participação, quais as 

melhores estratégias para reduzir o número de faltas às aulas?  

Esta é a questão que se pretende dar resposta no final deste estudo de 

investigação-ação, cujo propósito é reduzir o número de faltas de presença e 

de material dos seis participantes no estudo ao longo do 2º e 3º períodos. 

Partindo da análise às faltas de presença e material obtidas no final do 1º 

período, o professor estagiário (professor da turma) concluiu que a 

percentagem era demasiado elevada e no decurso do estudo foram aplicadas 

diversas estratégias. 

Para este estudo foram definidos três objetivos específicos: 

Perceber os motivos pelos quais os seis participantes faltavam às 

aulas e não traziam o material necessário; 

Definir e aplicar um conjunto de estratégias para reduzir a 

percentagem de faltas de presença e material nos seis participantes; 

Avaliar o impacto do programa de intervenção nos seis 

participantes. 

 

2. Metodologia 

Aproximação à investigação-ação 

Elliott (cit. por Ketele e Roegiers, 1999, p.114), sobre a investigação-

ação, refere que esta toma como campo de investigação as ações humanas e 
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as situações socias que são entendidas pelos professores como passiveis de 

mudança, inaceitáveis sob certos aspetos e que exigem respostas práticas.  

Neste sentido, a investigação-ação foi a metodologia escolhida por se 

tratar daquela que mais se adequa ao problema, ou seja, pelo elevado número 

de faltas de presença e material. Dessa forma foi necessária a intervenção do 

professor numa tentativa de transformar e melhorar o comportamento dos 

alunos. 

 

Participantes 

A participação é constituída por seis alunos de uma turma do 8º ano de 

escolaridade da ESJA. Entre os participantes, dois eram do sexo feminino e os 

quatro restantes do sexo oposto. A idade dos mesmos varia entre os dezasseis 

e dezassete anos e todos já reprovaram mais do que duas vezes. Devido à sua 

falta de assiduidade e às faltas disciplinares ao longo do ano letivo, foram 

encaminhados para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de 

Penafiel.  

Todos os participantes devido à falta de assiduidade e material foram 

alvos de programas de tutoria durante o 2º e 3º período. Estas intervenções 

foram definidas em conselho de turma, em que cada professor é responsável 

por um aluno durante uma hora semanal com o objetivo de controlar a 

assiduidade, o material, o desempenho e orientar o aluno para a sua atividade 

escolar e social.  

Os participantes foram escolhidos pela reduzida percentagem de 

assiduidade às aulas de EF no 1º período. A percentagem de falta de presença 

era inferior a 25% mas a falta de material situava-se entre 33% - 71,4%. Entre 

os participantes, encontra-se um aluno transferido para esta turma já com o 

decorrer do 1º período. 
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Instrumentos de recolha 

Para entender os motivos dos participantes da elevada percentagem de 

faltas de presença e material, procedeu-se com a realização de uma entrevista 

semiestruturada já que, como refere Silverman (2000), esta oferece a 

possibilidade de vislumbrar o pensamento do outro, sendo que a sua natureza 

é mais flexível, permitindo uma maior liberdade de resposta e uma organização 

individual do discurso, em função de parâmetros temáticos pré-definidos.  

Todas as entrevistas foram gravadas através de um computador 

devidamente equipado com o programa Audacity de forma a recorrer 

posteriormente ao conteúdo das mesmas. Mais tarde toda a informação foi 

registada por escrito para uma melhor análise do conteúdo. 

 

Procedimentos de recolha 

A recolha de dados diz respeito às aulas de Educação Física lecionadas 

durante o 2º e 3º  períodos na turma do 8º ano de escolaridade. No final de 

todas as aulas eram registadas as faltas de material e presença dos 

participantes, assim como a sua participação, ou seja, se estavam devidamente 

equipados para efetuarem a aula. 

A realização das entrevistas semiestruturadas foi efetuada por um 

professor-estagiário não sendo o professor da turma, mas familiarizado com os 

problemas da turma e com o guião das entrevistas semiestruturadas. Este 

professor-estagiário observava todas as aulas lecionadas, no entanto não 

contactava diretamente com os alunos. Realizou as entrevistas pelo motivo de 

incentivar os alunos a responderem com a maior veracidade, sem que o facto 

de ser o professor titular da turma condicionasse as respostas.  

Os participantes foram entrevistados individualmente, optou-se por um 

local silencioso para não perturbar a gravação das entrevistas. Foram 
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realizadas todas as entrevistas no mesmo dia, enquanto decorria a aula de 

Educação Física. As entrevistas estavam planeadas para um máximo de 8 

minutos para serem todas realizadas no mesmo dia durante o decorrer da aula. 

Importa ainda referir que os alunos que seriam entrevistados foram 

devidamente informados sobre o propósito da entrevista. 

Durante o segundo e terceiro período foram colocadas em ação o leque 

de estratégias definidas. Posteriormente foram registadas todas as informações 

pertinentes para o estudo em suporte de papel.  

 

Procedimentos de análise 

A análise de conteúdo tem como finalidade efetuar inferência, com base 

numa lógica explicada, sobre as mensagens cujas características vão ser 

inventariadas e sistematizadas.7 

O registo áudio das entrevistas recolhidas que estavam inicialmente em 

formato MP3, foram posteriormente transcritas para um documento em formato 

Word®. Seguidamente foram esquematizadas as entrevistas, que deram 

origem aos diferentes subtemas presentes na apresentação e discussão dos 

dados. A partir dos quais foram elaborados um programa de estratégias para 

solucionar a falta de participação. 

Relativamente à análise das estratégias efetuadas, estas estiveram 

foram analisadas individualmente de acordo com o que era registado na própria 

aula e com o registo das presenças dos participantes.  

Para além disso, surge um momento de transição entre o 2º e 3º 

períodos, onde várias variáveis podem influenciar o estudo, desse modo, foi 

pertinente elaborar uma comparação entre os dois períodos. 

                                                             
7
 Análise de Conteúdo, documento não publicado da disciplina de Investigação em Educação, 

FADEUP (2011/2012) 
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No final de cada aula o professor registou a frequência absoluta dos 

participantes nas aulas, para analisar o desenvolvimento da participação. 

 

Programa de intervenção 

Como forma de solucionar a falta de assiduidade e material desenvolveu-se 

um conjunto de estratégias: 

1ª Estratégia: 3 de janeiro de 2013 

Placard de assiduidade: No final de todas as aulas regista-se a presença diária 

dos alunos através de um placard de pontuação da assiduidade verificando a 

mudança de comportamento dos alunos.  

2ª Estratégia: 9 de janeiro de 2013 

Definição de metas: Diálogo em grupo com os participantes em grupo, 

definindo as metas de participação nas aulas de educação física. 

3ª Estratégia: 18 de janeiro de 2013 

Aula Motivacional: Foi realizada uma aula de motivação, onde todos os alunos 

estiveram na sala de aula a observar vídeos e dialogarem sobre os mesmos.  

4ª Estratégia: 6 de fevereiro de 2013 

A Educação Física: Dialogo em grupo sobre a importância da educação física 

no presente e no futuro dos alunos. 

5ª Estratégia: 20 de fevereiro de 2013 

Problemas Familiares: Diálogo individual sobre os problemas pessoais dos 

alunos, manifestando a opinião e encontrar soluções para os resolver. 

6ª Estratégia: 4 de março de 2013 

Material Necessário: Diálogo em grupo definindo estratégias para não se 

esquecerem do equipamento e para que não o transportem o saco todo o dia. 
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7ª Estratégia: 3 de abril de 2013 

Definição de metas: Diálogo em grupo com os participantes em grupo, 

definindo as metas de participação nas aulas de educação física. 

8ª Estratégia: 17 de abril de 2013 

Seleção das modalidades: Diálogo em grupo acordando com os alunos 2 aulas 

ao longo do 3º período onde escolhem com antecedência a modalidade que 

querer abordar. 

9ª Estratégia: 8 de maio de 2013 

Professor-Aluno: Sempre que possível o professor participa na aula, realizando 

os exercícios juntamente com os alunos. 

10ª Estratégia: 22 de maio de 2013 

Feedbacks Positivos: Aumentar o número de feedbacks positivos (afetividade 

positiva), como resposta às situações de aprendizagem cumpridas com 

trabalho e esforço em detrimento de ter ou não sucesso. 

 

3. Apresentação e discussão dos resultados 

O presente estudo foi elaborado para entender e resolver problemas 

graves de assiduidade e participação nas aulas de educação física, referentes 

aos 6 participantes no estudo. Posto isto torna-se essencial apresentar os 

dados relativos às faltas de presença, faltas de material e participação dos 

alunos nas aulas de educação física ao longo do 1º Período. 

Pela análise ao quadro 3, é possível verificar que os participantes têm 

uma elevada percentagem de faltas de material, em média 48,6%. Assim 

sendo os participantes A, B e F concluíram o 1º Período com metade ou mais 

das aulas não realizadas porque não trouxeram o material necessário e 

adequado para a mesma.  
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É possível observar também que, a percentagem de faltas de presença 

é em média 16,2%. O aluno C é o aluno com a percentagem mais elevada de 

faltas de presença com um total de 25%. Pelo contrário, o participante C é o 

que regista menos faltas de presença, com uma percentagem de 8,3%. 

Quanto à percentagem de participação nas aulas, é possível constatar 

que em média têm uma participação de 35,2%. De realçar os alunos E e F, 

pois são os alunos com maior (54.3%) e menor (14,4%) percentagem de 

participação nas aulas respetivamente. 

Posto isto, cabe ao professor perceber, intervir e tentar solucionar os 

problemas relacionados com a assiduidade e as faltas de material. Inicialmente 

tentou-se perceber quais eram as origens dos problemas e posteriormente 

foram idealizadas e realizadas um leque de estratégias em prol do mesmo 

objetivo – aumentar a participação dos alunos nas aulas de educação física. 

Assim sendo, face ao número expressivo de faltas de presença e de 

faltas de material foram delineadas as três primeiras e a sétima estratégia. 

Posteriormente, após análise das entrevistas foram planeadas as restantes 

estratégias. 

 

Quadro 3 - Percentagens de faltas de material, faltas de presença e participação nas aulas de educação 

física por participante durante o 1º Período. 

1º Período 

Participante % Faltas de Material % Faltas de Presença % Participação 

A 50 16,6 33,4 

B 62,5 8,3 29,2 

C 45,8 25 29,2 

D 33 16,6 50,4 

E 29,1 16,6 54,3 

F 71,4 14,2 14,4 

Média 48,6 16,2 35,2 



 

68 
 

1ª Estratégia: Placard de Assiduidade 

No final da aula 1, no dia 3 de janeiro de 2013, foi colocado em vigor a 

1ª estratégia. Esta consistia na divisão da turma por quatro equipas com o igual 

número de elementos, assim sendo, cada presença de um elemento 

correspondia a 1 ponto para a sua equipa. No final de cada aula, todas as 

equipas presenciavam o preenchimento do placard. No final do ano letivo a 

equipa vencedora obtinha uma recompensa. 

 

“No final da aula senti que os alunos estavam entusiasmados para esta prova à 

exceção da maior parte dos alunos participantes no estudo. Estes durante a 

explicação da estratégia demonstraram elevada falta de interesse e estiveram 

constantemente distraídos mesmo quando foram chamados à atenção.” 

(Reflexão 1ª estratégia) 

 

Relativamente a esta estratégia, os 6 participantes foram repartidos 

pelas 4 equipas existentes, esperando-se que os mesmos se sentissem 

motivados para ajudar a sua equipa a vencer a prova. Logo, pretendia-se que o 

número de faltas de presença e faltas de material fossem cada vez menores.  

Deste modo pretendia-se a filiação dos participantes em cada uma das 

suas equipas. Relativamente a este tema Siedentop (1994) refere que a filiação 

promove a integração imediata dos alunos em equipas e, consequentemente, o 

desenvolvimento do sentimento de pertença ao grupo.  

Esta estratégia aparentemente não surtiu efeito para a maioria dos 

participantes, à exceção do participante E. Nunca estiveram preocupados com 

competição, ou seja, com a pontuação das suas equipas e com o facto de 

vencerem ou não a prova. 
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2ª Estratégia e 7ª Estratégia – Definição de metas individuais  

No final da aula 2 e 3, dia 9 de janeiro de 2013, foi colocada em prática a 

2ª estratégia. Já a 7ª estratégia foi introduzida na aula 1 e 2 do 3º Período, dia 

3 de abril de 2012. As duas estratégias foram efetuadas exatamente da mesma 

forma possuindo os mesmos objetivos, apenas variou no período ao qual se 

destinava. 

Deste modo foi realizado um diálogo de grupo, sendo que o objetivo era 

acordar juntamente com os alunos um limite máximo de faltas de presença e 

de faltas de material que podiam obter até ao final dos períodos.  

Para todos os participantes, foi definido um limite máximo de 4 faltas de 

material e 0 faltas de presença, desde a aula onde se introduziu a estratégia 

até à última aula dos períodos. Esta estratégia foi sendo relembrada ao longo 

das aulas, preferencialmente no final das mesmas. 

Quanto a esta estratégia era pretendido que os participantes 

estabelecessem metas (limite de faltas) juntamente com o professor e por onde 

se deviam reger.  

A definição de metas provou ser um dos mais simples e efetivos 

recursos motivacionais criados, estas devem ser desenvolvidas conjuntamente 

entre o professor e o aluno. Para além disso, devem ser estabelecidas de curto 

a longo prazo, atingíveis, desafiadoras e quantificáveis. (Special Olympics, 

2004) 

À partida, no 2º período, alguns participantes sentiram-se incapazes de 

cumprir as metas que eles próprios estabeleceram. 

Participante B – “não vou conseguir professor, não gosto nada de 

ginástica e se tivermos eu não vou fazer…” 

Participante C – “a partir de hoje começo a fazer a aula professor, 

vai ver” 
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Participante E – “eu vou mudar” 

Participante F – “se for futebol na próxima aula já faço” 

Já no 3º período, os participantes exprimiram-se menos. 

Participante A – “vai ver como vou fazer” 

Participante E – “se cumpri da outra vez, vou cumprir novamente” 

Nas 3 aulas seguintes, após introdução das estratégias existiu um 

melhoramento no que concerne à diminuição das faltas de material e faltas de 

presença em todos os participantes. No entanto, analisando a globalidade dos 

Períodos constata-se que apenas o aluno E conseguiu cumprir com as metas 

estabelecidas. De referir o participante A (2º Período) e participante B (3º 

Período), que apesar de não cumprirem com as metas relativamente às faltas 

de material compareceram na totalidade das aulas.  

 

3ª Estratégia - Aula Motivacional  

A aula número 7, lecionada no dia 18 de janeiro de 2013, foi 

inteiramente uma aula motivacional, ou seja, durante toda a aula o objetivo era 

estimular o desejo dos alunos a praticarem desporto a partir dos valores 

observados e transmitidos pelo desporto. 

Durante a aula foram visionados vários vídeos e imagens onde os 

valores como o trabalho de equipa, superação, determinação, rigor e trabalho 

foram debatidos após a visualização dos vídeos.  

 

“Hoje consegui sentir os alunos. No início da aula estavam bastante inquietos 

mas com a apresentação dos vídeos os alunos foram ficando cada vez mais 

interessados (…) Os participantes no estudo colocaram-se no fundo da sala e 

ao longo da apresentação tiveram um comportamento adequado, inclusive, 

participaram no debate sobre os vídeos.” (Reflexão 3ª estratégia) 
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Participante D – na sequência da visualização de um vídeo que 

mostra a superação e o trabalho de equipa de um atleta de rugby - 

“Podíamos jogar rugby na próxima aula porque também sou capaz de 

fazer o que ele fez” 

 Participante E – “Vamos equipar professor, quero fazer a aula 

prática hoje.” 

Os participantes estavam extremamente motivados na própria aula como 

se constatou a cima. No entanto, pela análise efetuada às aulas posteriores, 

essa motivação não se traduziu em resultados satisfatórios, ou seja, não se 

concluiu a diminuição das faltas de presença e de material.  

 

 Após a análise das entrevistas foram selecionados vários motivos para o 

comportamento dos alunos, é a partir dos mesmo que resultaram as restantes 

estratégias desenvolvidas durante o 2º e 3º Períodos. 

 

1) Condições Atmosféricas 

O frio sentido durante as aulas de educação física é um dos motivos 

apresentados pela generalidade dos participantes para não realizarem as 

aulas. 

Os fatores/motivos atmosféricos tornar-se-iam aceitáveis para a não 

realização das aulas de educação física, caso o calor ou frio sentido fosse 

extremo e que impossibilita-se todos os alunos de efetuarem a aula. No caso 

das aulas de educação física lecionadas, isso não aconteceu, as temperaturas 

nunca influenciaram a normal lecionação das aulas. 

Participante B – “Nas aulas está frio e não gosto.” 

Participante D – “De manhã está frio e não me apetece fazer a 

aula.” 
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Participante E – “Está frio e não quero fazer a aula” 

 Para solucionar o motivo apresentado pelos alunos foi introduzida a 4ª 

Estratégia. 

 

4ª Estratégia – Diálogo sobre a Educação Física 

Na aula 11 e 12, no dia 6 de fevereiro de 2013, foi introduzida a 

estratégia 4. Nesta foi realizado um diálogo de grupo com os participantes, 

onde o principal objetivo prendia-se com a transmissão da importância da 

educação física e do desporto no presente e no futuro dos alunos. Também foi 

referido que os fatores atmosféricos sentidos não podiam ser argumentos que 

impossibilitassem a realização das aulas.  

 

“Hoje senti que os alunos não ligaram nenhum ao que lhes transmiti. O facto de 

serem diálogos de grupo, neste caso, prejudicou a estratégia e alguns alunos 

brincaram com o que lhes foi transmitido” (Reflexão 4ª estratégia). 

 

 Participante B – “Quero ser piloto por isso a educação física não é 

importante” 

 Participante F – (ironicamente) “Quero ser como o prof.” 

 No seguimento desta estratégia, percebe-se que os alunos D e E foram 

os únicos que melhoraram a sua participação e que na globalidade do período 

esta estratégia apenas surtiu efeito no aluno E.  

 

2) Problemas Familiares 

Os problemas familiares é um outro argumento apresentado pelos 

alunos para não realizarem as aulas de educação física.  
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Participante A – “Não faço a aula por motivos pessoais, são os 

meus pais.” 

Participante B – “Tenho vários problemas familiares por isso não 

tenho cabeça para fazer a aula” 

Sabendo que os problemas familiares (pobreza, a necessidade de os 

filhos trabalharem para ajudar a família e a ausência dos pais no 

acompanhamento dos estudos dos filhos) é o grande fator que contribui para o 

abandono escolar, cabe ao professor tomar conhecimento se os mesmos 

existem e tentar minimizar os seus efeitos. 

 Para tentar solucionar este problema surgiu a estratégia 5. 

 

5ª Estratégia – Problemas Familiares 

Na aula 15 e 16, dia 20 de fevereiro de 2013, foi introduzida a 5ª 

Estratégia. Esta tinha como objetivo principal dialogar com os alunos 

individualmente sobre os problemas familiares que gostariam de transmitir ao 

professor.  

Durante a aula fui abordando os participantes, individualmente, sobre os 

seus problemas. Apenas o participante B resolveu dialogar sobre o assunto, 

contando pormenores pessoais sobre si. 

Durante o diálogo mantido, o participante expôs vários problemas 

familiares enquanto o professor assumia uma posição de ouvinte. 

Posteriormente o professor aconselhou o participante e explicou que o facto de 

não participar nas aulas não resolvia os problemas e até os podiam agravar. 

Pela análise dos resultados obtidos na sequência desta estratégia, no 

que respeita ao participante B, podemos constatar que a mesma não se 

verificou solucionadora das faltas de material e das faltas de presença.  
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3) Equipamento 

A preguiça e o esquecimento de trazer o equipamento, assim como o 

peso do saco do equipamento, foram outros dos argumentos apresentados 

pelos alunos para não efetuarem as aulas.  

Durante as entrevistas os participantes referiram que não levavam o 

material necessário para as aulas pois tinham preguiça colocar o saco pronto 

pela manhã ou com antecedência, para além disso tinham preguiça/falta de 

vontade de realizarem as aulas. 

Participante E – “Acordo de manhã cedo e tenho preguiça de 

fazer o saco.” 

Participante F – “Não trago o saco por falta de vontade que se 

deve à preguiça de o fazer” 

 

Outra das razões apresentadas pelos alunos como forma de não 

realizarem as aulas é o facto de se esquecerem do saco de educação física 

nas suas casas. 

Participante A – “Porque me esqueço do saco em casa” 

Participante B – “Não levo o equipamento porque me esqueço” 

 

 A última razão apresentada pelos participantes para não trazerem 

equipamento consiste no facto de não quererem transportar o saco durante 

todo o dia pela escola. 

Participante C – “Não gosto de andar com o saco o dia todo 

porque pesa.”  

Participante D – “Porque não gosto de andar com o saco às 

costas, caso não fosse isso fazia mais vezes.” 
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 Para solucionar os motivos apresentados pelos alunos foi introduzida a 

6ª Estratégia: 

 

6ª Estratégia – Material Necessário 

Na aula 21 e 22, dia 4 de março de 2013, foi realizado um diálogo de 

grupo no final da aula com a finalidade de encontrar soluções para que os 

alunos tragam o material necessário para a mesma. 

Inicialmente foi referido que os alunos deviam colocar o material 

necessário para a aula no dia anterior à mesma e situá-lo junto da mochila que 

levariam para a escola no dia seguinte. Com isto era pretendido que os 

participantes tivessem uma melhor gestão do tempo e prevenindo eventuais 

esquecimentos. 

Posteriormente foi acordado com os alunos, já que não existiam cacifos, 

que poderiam deixar o seu saco com o material necessário para a aula, na sala 

dos professores. No dia da aula, o professor estava presente na sala dos 

professores desde as 8.30h às 13.30h, e nesse horário ficava responsável 

pelos sacos de equipamentos dos alunos. 

 Nenhum dos alunos manifestou qualquer tipo de comentário à aula de 

hoje. 

 

“Hoje senti que os alunos estavam atentos ao que lhes foi dito, não tecendo 

qualquer tipo de comentário.” (Reflexão 6ª estratégia) 

 

 Ao longo das restantes aulas do 2º período e de todo do 3º período, 

nenhum dos alunos entregou o seu saco na sala dos professores, para além 

disso as faltas de material persistiram. (Quadro 4) 
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Quadro 4 - Faltas de material e faltas de presença durante o 2º período. Sequência de estratégias utilizadas.

 FM – Falta de Material ; FP – Falta de Presença 

2º Período 

      Aulas 

Alunos 

1 2.3 4 5.6 7 8.9 10 11.12 13 14 15.16 17 18.19 20 21.22 23 24.25 

A FM       FM FM FM  FM FM  FM FM  

B FM FM FM    FM FM FM FM  FM FM  FP   

C FM  FM    FP FM FM FM FM FM FM FM FM   

D FM     FP FM     FM FP  FM  FM 

E        FM          

F FM FM FM    FM   FM FM FM FM FM FP FP FM 

 

    1ª              2ª                        3ª            4ª             5ª                   6ª 

No quadro 4 podemos observar as faltas de presença e de material dos 

participantes ao longo das aulas do 2º período. Posto isto, podemos observar 

também as estratégias que foram decorrendo ao longo do mesmo período. 

 

4) Modalidades 

Vários alunos referem que as modalidades abordadas não são as que 

desejavam, e por essa razão, não realizam a aula de educação física. 

Participante A – “Gostava que fossem aulas de dança ou 

badminton.”  

Participante D – “Porque não é futebol, porque se fosse fazia mais 

vezes mas nem sempre.”; “Gostava que fosse mais vezes futebol e 

menos vezes ginástica”. 

Para além disso, os participantes argumentam que não fazem mais 

vezes as aulas porque têm medo de errar e não se querem expor a esse risco. 

Participante A – “Não gosto de futebol e andebol porque não sei 

jogar” 

Participante B – “Por ser aula de patinagem e tenho medo de cair” 
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Como resposta aos motivos apresentados pelos alunos associados às 

modalidades surgem as restantes estratégias. 

 

8ª Estratégia – Seleção de Modalidades 

A estratégia implementada na aula 7 e 8 do 3º Período, dia 17 de abril 

de 2013, teve como objetivo proporcionar aos alunos a escolha de duas 

modalidades que seriam abordadas em duas das aulas ao longo deste período. 

Para isso, os participantes selecionaram a modalidade e em conjunto 

assumiram o compromisso de realizarem a aula. 

 

“No dia de hoje introduzi mais uma estratégia para combater a falta de 

participação dos alunos na minha aula. Senti que os alunos adoraram esta 

estratégia empenhando-se em escolher as modalidades.” (Reflexão 8ª 

estratégia) 

 

Participante B – (entusiasmada) “dança professor, quero dança..” 

Participante E – “Nunca escolhi nenhuma modalidade para fazer 

em educação física (…) que fixe!” 

 Os participantes escolheram, em conjunto, realizar uma aula de futebol e 

outra de badminton. Estas foram lecionadas nas aulas 10/11 e 18 

respetivamente. 

 Pela análise efetuada a essas aulas é percetível que existiu uma 

diminuição geral das faltas de material e das faltas de presença.  

 

9ª Estratégia – Professor-Aluno 

No dia 8 de maio de 2013, aula 14 e 15 do 3º período, foi introduzida 

mais uma estratégia de combate à falta de participação nas aulas. 
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A 8ª estratégia teve como objetivo promover o contacto entre o professor 

e o aluno, onde o professor se envolvia nas atividades juntamente com os 

alunos. 

Esta estratégia não motivou exclusivamente os participantes mas todos 

os alunos que estavam a efetuar a aula. 

 

“Hoje, realizei a aula com os alunos. Foi uma experiência nova, nesta fase 

quando os alunos estão todos controlados é fácil de interagir com eles desta 

forma, caso contrário perdia muito o controlo sobre a turma. Senti os alunos 

excitados com esta estratégia e todos queriam participar.” (Reflexão 9ª 

estratégia) 

 

Pela análise às aulas seguintes é percetível que existe uma mudança de 

comportamento dos alunos C, E e F, pois diminuíram substancialmente as 

faltas de material e faltas de presença.  

 

10ª Estratégia – Feedbacks Positivos 

Na aula 19 e 20, dia 22 de maio de 2013, foi introduzida a última 

estratégia. Esta tinha como objetivo aumentar os feedbacks positivos, 

estimulando os participantes a não desistirem e a melhorarem. 

 

“Senti que alguns alunos não estavam a perceber porque estava a intervir tanto 

com eles verbalmente, pois não estavam habituados a essa forma de 

lecionação.” (Reflexão 10ª estratégia) 

 

Participante – F (após um incentivo a um passe errado) “Boa? não 

fiz nada bem (…) só se for para a outra equipa” 
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 Pela análise às aulas seguintes podemos referir que a mesma estratégia 

teve efeito nos participantes C, E e F. (Quadro 5) 

 

Quadro 5 - Faltas de material e faltas de presença durante o 3º período. Sequência de estratégias 

utilizadas. FM – Falta de Material ; FP – Falta de Presença 

 

 7º                8º                    9º   10º 

No quadro 5 podemos observar a evolução das faltas de presença e de 

material dos participantes ao longo das aulas do 3º período. Posto isto, 

podemos observar também as estratégias que foram decorrendo ao longo do 

mesmo período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Razões que condicionam a participação dos alunos nas aulas de educação física. 

3º Período 

Aulas 

Alunos 
1.2 3 4.5 6 7.8 9 10.11 12 13 14.15 16.17 18 19.20 21 22.23 24 25.26 27 

A  FM   FP FP  FM FM FM FM  FM FM  FM FP FM 

B  FM   FM FM  FM  FM FM  FM FM FM FM  FM 

C FP FM   FM FM FP FP FM FP FM  FM      

D FM FM  FP FM FM  FM FM  FM  FP FP FP FP   

E  FM       FM          

F FM FM   FP FM FM FM FM FP      FM   

Falta de participação nas aulas de Educação Física 

Atmosféricos Problemas Familiares 

Esquecimento Preguiça Frio 

Modalidades 

Medo de errar 

Equipamento 

Peso do Saco 
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A figura 2 representa de uma forma sintetizada todos os motivos que os 

alunos apresentaram para o elevado número de faltas de presença e de 

material às aulas de educação física.  

  

Quadro 6 - Evolução das percentagens de faltas de material, faltas de presença e participação nas aulas 

de educação física por participante ao longo do 1, 2º e 3º Períodos. 

Evolução entre 1º, 2º e 3º Períodos 

Participante 
% Faltas de Material % Faltas de Presença % Participação 

1º P       2º P     3º P 1º P       2º P     3º P 1º P       2º P     3º P 

A 50 44 44,4 16,6 0 18,5 33,4 56 37,1 

B 62,5 48 59,3 8,3 8 0 29,2 44 40,7 

C 45,8 56 33,3 25 4 25,9 29,2 40 40,8 

D 33 28 37 16,6 16 25,9 50,4 56 37,1 

E 29,1 8 7,4 16,6 0 0 54,3 92 92,6 

F 71,4 56 33,3 14,2 12 14,8 14,4 32 51,9 

Média 48,6 40 35,8 16,2 6,6 14,2 35,2 53,4 50 

 

De acordo com o quadro 6, é possível constatar que em média, do 1º 

para o 3º Período, foram reduzidas as faltas de material e as faltas de 

presença, logo existiu um aumento significativo na média da participação. No 

entanto verifica-se que em média a redução das faltas e o aumento da 

participação foi maior do 1º para o 2º Período. Logo as estratégias 

desenvolvidas ao longo do 2º período de uma forma geral tiverem melhores 

resultados do que as do 3º Período.  

Relativamente às oscilações, do 2º para o 3º período, relativas às faltas 

de presença e participação, devem-se ao facto da maioria dos participantes 

obterem fracas classificações no final do 2º período a todas as disciplinas, que 

puseram em sério risco a transição de ano. Isto provocou aos alunos uma falta 

de motivação tal que complicou ainda mais a minha tarefa.  
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Quanto às faltas de material, do 1º para o 3º Período, existiu uma 

diminuição das mesmas na globalidade dos participantes à exceção do 

participante D que registou um ligeiro aumento. Neste campo merece particular 

destaque o participante F, pois foi o que mais diminuiu a percentagem de faltas 

de material do 1º para o 3º Período. 

No que respeita às faltas de presença, do 1º para o 3º período, apenas 

os participantes B e E registaram diminuição das mesmas. Os restantes 

participantes aumentaram ligeiramente a percentagem de faltas de presença. 

Relativamente à participação, registou-se um aumento significativo da 

mesma do 1º para o 3º Período. Constata-se que apenas o participante D não 

registou aumento de participação relativamente aos dados iniciais e finais. 

Merece particular destaque o participante E, pois apresenta a percentagem de 

participação mais elevada, ou seja, cerca de 93%.  

 

4. Conclusão 

A escolha de uma estratégia perfeita ou de um conjunto de estratégias 

para suprimir a falta de participação dos alunos às aulas de educação é mais 

complexa do que inicialmente se imaginava. 

Posso verificar que cada aluno é especial, cada um tem a sua forma de 

(re)agir perante alguma estratégia. Cabe ao professor analisar, conhecer e 

propor as estratégias a pensar em cada individuo, nos seus conhecimentos, 

motivações e preferências. 

 Existiram estratégias onde os resultados foram melhores para um ou 

para outro aluno, verificando-se que não resultaram para todos da mesma 

forma. O aluno é um ser complexo que possui diferentes motivações, 

conceções e perceções. 
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  Na minha opinião a estratégia que mais surtiu efeito no contexto da 

minha turma, foi a 8ª Estratégia - Seleção das Modalidades. Querendo com isto 

dizer que o compromisso que foi estabelecido inicialmente com os alunos, 

aconteceu na prática na maior parte deles. Esta estratégia prova que o 

processo de ensino e aprendizagem deve ser cada vez mais pensado nos 

alunos, nas suas motivações, convicções e necessidades.  

Se o objetivo geral, à partida, era aumentar a participação nas aulas de 

educação física através da redução das faltas de material e presença, esse foi 

cumprido com sucesso.  

No entanto, como objetivo pessoal, gostaria de mudar o comportamento 

dos alunos e fazer com que os mesmos gostassem e participassem 

autonomamente nas atividades propostas, isso ficou aquém das expectativas. 

Gostaria que as estratégias que propus resultassem tão bem para todos os 

participantes como resultaram para o participante E.  

Pretendia reduzir com valores mais significativos as faltas de material e 

de presença, fazendo com que os valores transmitidos fossem transportados 

para as outras disciplinas, reduzindo assim o absentismo a todas as disciplinas. 
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4.1.10. O sentimento de incapacidade - desmotivação 

Pelo motivo de vários alunos não participarem constantemente nas 

minhas aulas, pois não possuíam motivação para tal e apesar de todo o meu 

labor para que acontecesse o contrário, gerou em mim um sentimento de 

incapacidade, que por sua vez se refletiu na minha própria motivação. Com o 

decorrer do ano letivo e com a persistência da falta de interesse dos alunos a 

minha desmotivação foi-se agravando.  

Posto isto, é importante investigar o que é a motivação e a sua 

importância para o professor. 

Segundo Brito (1994), a motivação é caracterizada pelo aglomerado de 

fatores dinâmicos que determinam a conduta de cada indivíduo. No caso do 

desporto/EF, também é usual designar motivações pelo conjunto de fatores 

internos e externos (intrínsecos e extrínsecos) que influenciam o início, o 

esforço e a persistência dos comportamentos, em direção a um fim ou a um 

objetivo. Sucintamente a motivação intrínseca é determinada pelo interesse do 

indivíduo na tarefa, enquanto a motivação extrínseca é fortemente determinada 

pelos reforços associados normalmente aos resultados.  

Pensar na motivação como característica importante para o professor, é 

fundamentalmente pensar em dois sentidos. Em primeiro lugar, o professor 

motivado para conseguir encarar e ultrapassar os problemas e dificuldades 

inerentes à própria profissão. O segundo aspeto está relacionado com o 

professor motivado e motivador dos seus alunos, cativando-os para que se 

envolvam ativamente no processo de ensino e de aprendizagem. 

Segundo a literatura, são vários os problemas enfrentados pela profissão 

docente, desde situações relacionadas com indisciplina na sala de aula à falta 

de apoio por parte do Estado.  

O professor tem necessidade de ser educador, orientador, um amigo e 

companheiro, que dê apoio ao desenvolvimento do aluno e que seja 

complemento de pai, mãe e família.  

Por tudo isto, é fundamental que o professor se mantenha motivado e 

empenhado em aceitar esta complexidade social, enfrentando todos estes 
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problemas de forma a conseguir cumprir com toda a nobreza a sua 

missão/profissão. 

Na minha vivência como professor de EF, em todos os momentos 

procurei resolver estrategicamente os problemas de indisciplina ou outros que 

provinham da complexidade da profissão e inicialmente sempre me senti 

motivado para tal.  

Em primeiro lugar, pelos motivos internos, ou seja, sempre quis aprender 

mais, pois constituía-se uma meta pessoal ultrapassar os problemas. 

Posteriormente pelos motivos externos, ou seja, conseguia melhores 

resultados caso as minhas estratégias funcionassem. 

A relação professor - aluno pode, e deve ser uma relação de 

colaboração e apoio mútuo para o desenvolvimento de cada um. A baixa 

autoestima do professor interfere no comportamento dos alunos, por isso, o 

professor motivado, seguro, competente, não tem em geral problemas em 

cativar e incentivar os seus alunos. Voli (1998) refere que a projeção que o 

professor envia de si mesmo à turma é recebida pelos seus alunos, que por 

sua vez vão se sentindo com segurança, como partes integrantes do grupo, 

motivados a aprender e conscientes da capacidade de faze-lo.  

Na EF, a motivação é igualmente importante. O envolvimento dos alunos 

depende muito das suas aspirações e motivação para a atividade. Mesmo 

dentro da própria disciplina, o aluno poderá, por exemplo, sentir-se mais 

motivado para o futebol do que para a dança.  

É função do professor, então, criar estratégias para exercitar o nível 

motivacional, numa primeira fase para que o aluno participe de forma 

interessada na aula, mas num segundo plano, para que o aluno continue 

motivado e interessado o motivo deve ser mantido (Bento, 1987).  

Em relação a este aspeto, o contexto encontrado nas minhas aulas foi o 

seguinte: 

No primeiro período vários alunos não participavam nas aulas, 

mas estava motivado, pois tinha esperança que conseguiria modificar a 

conduta dos mesmos. Posto isto, fui recorrendo a várias estratégias e 
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aguardava ansiosamente, de aula para aula, que fosse visível esta 

mudança. 

No segundo período, iniciei o estudo de investigação-ação. O 

resultado não foi o desejado, já que, tudo estava praticamente na 

mesma. 

No terceiro período, continuei com o estudo de investigação-ação, 

logo com a inclusão de estratégias para aumentar a presença dos 

alunos nas minhas aulas. Ao longo deste período as esperanças de 

modificar o comportamento dos alunos foram sendo mais reduzidas, 

principalmente pelo facto dos alunos menos participativos, terem a sua 

transição de ano comprometida pelas classificações obtidas no primeiro 

e segundo períodos. 

 

 Em todas as reuniões de conselho de turma os aspetos da falta de 

assiduidade e do mau comportamento dos alunos foram discutidos por todos 

os professores. Ao longo do ano letivo foram realizadas várias tentativas de 

reuniões de emergência com os encarregados de educação dos alunos com 

pior comportamento e que faltavam mais às aulas, mas poucas vezes 

passaram de tentativas pois os pais por sua vez faltavam às reuniões. Para 

além disso, quando estavam presentes e ouviam todas as queixas da diretora 

de turma, o comportamento dos seus educandos persistiam nas próximas 

aulas. 

Até ao momento referi apenas que tinha uma turma complicada com 

alunos desmotivados e que não efetuavam a as aulas. Mas afinal o que fazia 

eu com os alunos que não participavam nas aulas? 

 

4.1.11. Da possível resolução surge outro problema - Indisciplina 

 Como forma de integrar todos os alunos nas minhas aulas optei por 

diferentes estratégias. Estas resultaram no âmbito do processo de 

investigação-reflexão-ação que sempre foi utlizado por mim como forma de 

evoluir profissionalmente. 



 

88 
 

 No início das minhas aulas, como pensava que o facto de os alunos não 

fazerem as aulas era algo transitório e que mais cedo ou mais tarde iam 

começar a fazê-las, optei por colocá-los simplesmente sentados a observarem 

a aula. Quando esta findava recolhiam o material utlizado e guardavam-no na 

arrecadação juntamente com a presença do professor. 

 Ao aperceber-me que esta situação se repetia constantemente, optei por 

modificar a estratégia. Assim, iniciei com a elaboração dos relatórios de aula 

que resultavam para a avaliação dos alunos.  

No entanto, esta estratégia não obteve resultados práticos, os alunos 

não faziam na mesma as aulas e para além disso, entregavam os documentos 

sem qualquer registo de aula. Logo, foi necessária a troca de estratégia. 

 A seguinte surgiu aquando o MED, os alunos que não realizavam as 

aulas registavam os resultados, eram os árbitros, funcionavam como 

treinadores das suas equipas e eram responsáveis pela recolha do material no 

fim da aula. Esta foi a estratégia que até ao momento tinha funcionado melhor, 

mas pelo que já foi referido anteriormente, este modelo de lecionação foi 

revogado. 

 Após a abolição do MED, e como a estratégia estava a resultar, os 

alunos continuaram com as mesmas funções, desta feita, entregava uma folha 

aos alunos com as componentes críticas e estes tinham que observar e corrigir 

os colegas. 

 Inicialmente e ao longo do segundo período, esta estratégia resultou 

bastante bem na maioria dos alunos, ou seja, estavam empenhados e com a 

atenção às suas funções. 

Com o aproximar do final do ano letivo, os alunos começaram a ser 

indisciplinados, desrespeitando os alunos que estavam a efetuar a aula. Por 

muitas vezes interagiam de uma forma provocatória, comprometendo o 

controlo da turma e todo o processo de ensino e de aprendizagem. 

Posto isto, é fácil concluir que foi um ano complicado para mim, na 

medida em que gerir todas as emoções e todos os fracassos, da batalha 

constante para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem em toda a 

minha turma. 
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No entanto, nem todos os aspetos foram negativos, dentro de todo um 

conjunto de alunos pertencentes à turma, existiam os que estiveram 

empenhados, interessados e motivados para aprender e realizar as minhas 

aulas. 

Como forma de reagir ao fracasso dos resultados obtidos na melhoria da 

participação, a minha atenção deveria ter sido mais centralizada sobre os 

alunos com comportamentos satisfatórios. 

Ao longo do ano letivo, como vimos anteriormente no planeamento, 

foram várias as modalidades lecionadas, no entanto este sofreu alterações, 

para que os alunos se sentissem mais motivados. Dessa forma perspetivava 

que diferentes modalidades poderiam causar diferentes efeitos na motivação 

dos alunos para a prática.  

 

4.1.12. Modalidades  

A minha lecionação foi conduzida e planeada através de dois aspetos 

essenciais, nos alunos e na segurança dos mesmos. Portanto na primeira aula 

que iniciava uma modalidade, dialogava com os alunos acerca das regras de 

segurança e rotinas que deviam de cumprir, mesmo que algumas fossem as 

mesmas de outras modalidades. Isto permitiu, que o processo de controlo e 

gestão da aula melhorasse nas aulas seguintes. 

Para todas as modalidades tinha o objetivo de melhorar as habilidades 

motoras, cultura desportiva, condição física e conceitos psicossociais. No 

entanto, face à turma que me foi atribuída tinha que tomar decisões e enfatizar 

mais uma ou outra categoria. 

Posto isto, foi minha decisão atribuir mais espaço às habilidades 

motoras e aos conceitos psicossociais. Todas as situações de aprendizagem 

promoviam conceitos psicossociais juntamente com habilidades motoras e/ou 

condição física. A cultura desportiva era exercitada em todos os momentos de 

aula, quer quando explicava as regras da modalidade ou determinada 

habilidade técnica. Esta era reforçada quando pedia trabalhos de casa onde os 

alunos tinham que pesquisar sobre uma modalidade e no seu caderno diário 
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anotar o foco da sua atenção. Este trabalho de casa era posteriormente 

visionado pelo professor. 

Relativamente aos conceitos psicossociais, valorizava e tentei promover 

a assiduidade, pontualidade, motivação, respeito, cooperação, autonomia e 

fair-play. 

Relativamente à condição física, normalmente era exercitada no final 

das aulas de 90 minutos, exercitando principalmente a força e a flexibilidade. 

No entanto, ao logo das aulas, dependendo das modalidades exercitava outro 

tipo de capacidades, como a resistência, velocidade, equilíbrio ou reação. 

Em relação às habilidades motoras, eram exercitadas diferentes 

habilidades dependendo da modalidade abordada, ou seja, nos jogos 

desportivos coletivos foram abordadas habilidades técnicas e táticas enquanto 

nas restantes modalidades apenas eram exercitadas as habilidades técnicas. 

Várias foram as modalidades abordadas neste ano letivo. O PA foi 

sofrendo algumas alterações relativamente ao que inicialmente estava 

proposto. Assim sendo, abordei os jogos desportivos coletivos de Andebol, 

Basquetebol e Futebol. 

As modalidades acima referidas foram todas abordadas de forma 

semelhante, ou seja, através de jogos reduzidos, aumentando a complexidade 

com o evoluir das aulas. Pretendia que o processo de ensino e aprendizagem 

fosse centralizado no jogo, os conteúdos eram introduzidos progressivamente e 

simultaneamente adaptava o contexto de jogo como forma de promover os 

conteúdos introduzidos. Desta forma, os alunos sentiam dificuldades no próprio 

jogo e optavam por realizar o que estava a ser exercitado, pois essa era a 

melhor opção.  

Nas mesmas modalidades, para a primeira aula (após AD eram 

propostos exercícios mais analíticos, permitindo que a correção dos aspetos 

técnicos essenciais (passe e receção / relação com bola) se tornasse mais 

objetiva e eficaz. Optei por lecionar desta forma, pois a sua aprendizagem 

resultava num jogo mais fluido. 
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As situações de aprendizagem na parte inicial de todas as aulas, ou 

seja, de ativação geral, eram na maior parte das vezes exercícios analíticos 

que aprimoravam principalmente os aspetos técnicos. 

Com o decorrer da aula, na parte fundamental, os aspetos técnicos 

seriam exercitados juntamente com os aspetos táticos, claro está, através de 

situações de jogos reduzidos.  

Os jogos desportivos coletivos também me ajudaram a perceber a 

definição dos objetivos comportamentais. Inicialmente não era muito específico 

e objetivo, para além disso, queria corrigir várias habilidades ao mesmo tempo. 

Posteriormente apercebi-me que essa não era a solução acertada. Tinha que 

direcionar a minha correção ao que queria exatamente exercitar. 

Relativamente à abordagem das modalidades de Ginástica de Aparelhos 

(Boque e Mini-Trampolim), Atletismo (técnica de corrida, resistência aeróbia, 

velocidade e estafetas) e Patinagem foi realizada de uma forma diferente, 

centrando-se no modelo de instrução direta.  

Assim, relativamente ao Atletismo e às suas modalidades, pretendia 

formar vários grupos, criando exercícios por vagas. Para os alunos entenderem 

o que lhes era proposto inicialmente, efetuavam exercícios onde não tinham 

hipótese de ter êxito, como por exemplo, para a progressão da técnica de 

corrida, colocava numa fase inicial os alunos a movimentarem-se em posição 

quadrupede, e ao longo do exercício a posição tornava-se cada vez mais 

correta, até que, por eles próprios entendessem que com a técnica de corrida 

correta obtinham mais sucesso. 

Após os alunos entenderem a forma correta e eficaz, colocava situações 

de aprendizagem igualmente organizadas por vagas, onde os alunos 

exercitavam o que lhes era ensinado, progredindo em relação à complexidade 

e à intensidade dos exercícios. 

Posto isto, a lecionação de algumas modalidades revelaram-se uma 

surpresa pela negativa, estando há quem das expectativas iniciais. 

 



 

92 
 

4.1.12.1. Futebol “como um peixe fora de água” 

Se no início do estágio me perguntassem qual a modalidade que mais 

gostava de lecionar na escola ou qual a modalidade em que ia sentir menos 

dificuldade em lecionar, imediatamente responderia Futebol. 

Por toda a conjuntura que me rodeia com a mesma, pelo significado que 

tem para mim, pelo gosto por essa modalidade, pelo facto de a praticar há mais 

de quinze anos e também por inclusivamente por já a ter vivenciado a parte de 

treinador de futebol julgava que me ia sentir como “um peixe na água”. Eis que 

não poderia estar mais errado. 

O futebol que pratico ou que dirijo num clube é totalmente oposto ao que 

encontrei nas minhas aulas. Se por um lado no treino, temos uma equipa em 

que os atletas conseguem alienar a capacidade motivacional à qualidade 

técnica e tática, no contexto escolar isto raramente acontece.  

Na minha turma poucos alunos possuíam as características acima 

descritas, vários sentiam-se motivados para praticar esta modalidade mas o 

seu nível tático e principalmente técnico era muito reduzido, condicionando de 

forma drástica a qualidade de jogo. 

Após a AD, facilmente verifiquei que existiam três níveis distintos, os 

alunos que não executavam corretamente nenhuma habilidade tática e técnica, 

os que sentiam muita dificuldade em realizar as habilidades técnicas e táticas, 

e apenas dois que executavam satisfatoriamente as habilidades técnicas e 

táticas. Em nenhuma outra modalidade existia tanta heterogeneidade e tão 

pouca aptidão desportiva. 

Como não existia um jogo fluído, nas primeiras aulas numa tentativa de 

melhorar as habilidades técnicas, cometi um erro, ou seja, as situações de 

aprendizagem foram maioritariamente analíticas, separando as ações técnicas 

das táticas, promovendo um maior aperfeiçoamento técnico e tático em 

detrimento da dinâmica imposta pelos jogos reduzidos.  

Os alunos estavam constantemente em não empenhamento motor e em 

comportamento fora da tarefa, ou seja, rapidamente tive que alterar o meu 

planeamento. Desta forma optei pela lecionação de jogos reduzidos, onde 
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verifiquei maior interesse por parte dos alunos a executarem as situações de 

aprendizagem propostas. 

O futebol foi assim uma surpresa mas pela negativa em relação às 

minhas expectativas iniciais. No entanto outras modalidades lecionadas 

constituíram-se como surpresas agradáveis. 

 

4.1.12.2. A lecionação partindo do nada – Patinagem 

Esta modalidade constituía para mim inicialmente um receio enorme 

porque nunca a tinha abordado ao longo do meu percurso escolar, ou seja, 

estava a partir do zero. Aqui foi fundamental a capacidade investigativa do 

professor, a consulta de manuais, a visualização de vídeos e os diálogos com 

outros professores revelaram-se essenciais para a lecionação desta 

modalidade. 

A modalidade de Patinagem era facilmente realizada por vários alunos, 

no entanto, possuíam níveis muito díspares: avançado (os que realizavam tudo 

muito bem) e introdutório (os que não mantinham uma posição vertical em cima 

dos patins).  

Assim sendo, dividi a turma em dois níveis, o primeiro onde a minha 

preocupação baseava-se no equilíbrio e deslocamento frontal e o segundo 

onde executavam situações de aprendizagem com um elevado grau de 

dificuldade de execução, assim permitia que os alunos sentissem um desafio 

em tentar cumprir o estabelecido e por isso estavam motivados. 

Para a abordagem desta modalidade iniciei com a organização por 

estações, sendo que, no final da aula aproveitando as estações organizava 

sempre um circuito. Isto permitiu uma elevada intensidade e muito tempo 

potencial de aprendizagem. 

Assim, na parte inicial da aula os alunos executavam as habilidades 

motoras isoladamente em cada estação e na parte final da mesma executavam 

todas as habilidades continuamente no circuito. 

Nesta modalidade, alguns alunos rejeitavam calçar os patins porque 

tinham receio de cair, por esse motivo, resolvi lecionar sobre patins. Apesar de 
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ser uma modalidade onde tinha também alguma dificuldade, resolvi expor-me 

ao erro e quis demonstrar aos alunos que não devem ter receio de enfrentar as 

suas dificuldades, pelo contrário, devem mostrar que são capazes de as 

superar. 

Apesar de inicialmente pensar que com esta medida podia perder o 

controlo, isto não se verificou, se por um lado, podia perder a atenção sobre 

toda a turma, não observando todos alunos, por outro, o foco de atenção dos 

alunos tornava-se na maior parte das vezes o professor. 

Relativamente à Ginástica de aparelhos, esta foi a modalidade na qual 

eu fiquei mais surpreendido, mas porquê esta surpresa? 

 

 4.1.12.3. Ginástica como nunca a imaginei 

 Se à partida era uma modalidade que tinha receio em lecionar, devido à 

conceção que tinha da mesma, possuía a ideia que se caracterizava pela falta 

de intensidade, desmotivação dos alunos e comportamentos de indisciplina por 

parte dos alunos. 

Esta foi a modalidade que mais me surpreendeu positivamente, 

principalmente pela intensidade elevada, mas também pelo controlo e gestão 

que foi alcançado durante as aulas e, por conseguinte a elevada evolução dos 

alunos. 

 Como em todas as outras modalidades, no início, definia as normas de 

segurança e rotinas que deviam ser cumpridas na sala de aula. Para além 

disso, propus um acordo com os alunos, ou seja, os que cumprissem com os 

objetivos da aula e estivessem dispostos a realizar o mortal à frente no 

minitrampolim, podiam ficar no final das aulas a exercitar essa habilidade. 

 Os alunos que queriam experimentar e aprender esta habilidade eram os 

que normalmente tinham um comportamento menos adequado. Esta estratégia 

resultou de tal forma que os alunos problemáticos, que faziam a aula, 

incentivavam os restantes alunos a executarem os exercícios, cada vez melhor 

e com mais intensidade. 
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 Apesar do número de participantes na aula não ser muito elevado, este 

fator fez com que os alunos realizassem muito mais vezes cada exercício, com 

pouco tempo de espera e de intervalo entre estações, fez com que a 

intensidade da aula fosse muito boa e que a aprendizagem dos alunos fosse 

muito maior. 

 Quanto à organização da aula, foi realizada por estações respeitando a 

progressão do mais simples para o mais complexo, ou seja, inicialmente 

através de situações no solo, posteriormente em plano elevado e por fim a 

técnica completa no aparelho. 

 A minha colocação, observação e forma de instruir também foi essencial 

para o processo de ensino e de aprendizagem. Assim, colocava-me junto à 

estação onde se situava o aparelho e realizava as ajudas para que a 

segurança fosse mantida.  

Enquanto ajudava na estação, observava e interagia com os restantes 

grupos, controlando-os à distância e ao mesmo tempo motivando-os na 

situação de aprendizagem que estavam a efetuar. 

Porém, todas as modalidades e todo processo requere uma avaliação. 

De seguida vou fazer referência ao que foi realizado nas minhas aulas. 

 

4.1.13. Avaliação, a conclusão do processo 

Segundo Bento (2003), a análise e a avaliação juntamente com a 

planificação e realização constituem-se tarefas essências para o professor. 

Analisando as tarefas percebe-se que existe uma relação inerente às duas, ou 

seja, é através da análise e avaliação (qualidade de ensino e resultados), 

concluímos e decidimos alterar o nosso planeamento e as nossas ações. 

No meu processo de ensino e de aprendizagem, de acordo com o que 

estava definido pela escola e pelo grupo de EF, os alunos foram avaliados em 

três domínios fundamentais: psicomotor, sócio afetivo e cognitivo. 

Na reunião com o grupo de educação física ficaram atribuídos a cada 

domínio diferentes cotações, assim sendo, ao domínio psicomotor foi 

concedido 60%, ao sócio afetivo 30% e por fim ao domínio cognitivo 10%.  
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No que respeita ao domínio psicomotor, ou seja, o domínio das 

habilidades técnicas e/ou táticas, foi avaliado no final de cada unidade didática. 

No entanto, como pretendia uma avaliação continua, eram registados dados 

importantes relativamente à evolução e aos resultados que os alunos iam 

obtendo ao longo da lecionação da modalidade. 

Quanto ao domínio sócio afetivo, este foi avaliado de forma contínua ao 

longo das aulas, sendo que, em cada eram registadas as presenças 

relativamente à assiduidade/pontualidade, o comportamento e o empenho.  

Relativamente ao domínio cognitivo, no final de cada período era 

realizado um teste teórico com perguntas de verdadeiro ou falso, escolha 

múltipla e correspondência de imagens referentes aos conteúdos abordados 

nas aulas e á cultura desportiva que era transmitida durante as mesmas.  

Para além disso, como forma de avaliar o domínio socio afetivo e 

cognitivo, os alunos tiveram uma tarefa em cada período. Esta consistia em 

realizar um trabalho por escrito no caderno diário sobre uma modalidade à 

escolha do professor. Os alunos iam anotando no seu caderno o que ouviam 

nas aulas ou as suas próprias investigações que efetuavam. 

Para avaliar, o professor tem de ser capaz de acompanhar e regular a 

aprendizagem do aluno. Para um acompanhamento regular e uma correta 

avaliação do progresso do aluno, recorremos a diferentes etapas de avaliação 

contínua: a AD, a avaliação formativa e a avaliação sumativa (AS).  

 

“A avaliação é uma ação contínua, indispensável ao processo de ensino e 

aprendizagem. É através dela que se determina o progresso dos alunos para, 

consequentemente, se reformularem as estratégias. Assim, em cada modalidade, é 

essencial o planeamento de três momentos de avaliação, sendo eles a avaliação 

diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa.” 

(Unidade Didática, Módulo 6) 

 

 A AD era efetuada no início de cada unidade didática. Foi discutida, pelo 

núcleo de estágio, a possibilidade deste nível de avaliação ser realizado 

durante as primeiras aulas. Em conjunto, chegamos à conclusão que não o 

devíamos fazer, pois após a lecionação de uma UD, os alunos poderiam situar-
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se em níveis diferentes, por exemplo, nos jogos desportivos coletivos podiam 

efetuar uma aprendizagem por semelhança do basquetebol para o andebol. 

A AD das várias modalidades foi efetuada com recurso a uma escala de 

apreciação, onde cada comportamento era avaliado segundo os critérios 

previamente definidos.  

Inicialmente, não apenas existiam um número elevado de 

comportamentos que desejava avaliar, mas também a escala de apreciação 

era composta por vários níveis onde, 1- não cumpre; 2- cumpre mas 

incorretamente; 3- cumpre satisfatoriamente; 4- cumpre bem; 5- cumpre muito 

bem.  

Após a primeira AD onde senti muitas dificuldades, optei por realizar a 

segunda da mesma forma porque com a experiência da primeira pensei que 

podia ser melhor. Percebi então que para avaliação inicial tinha que me focar 

nos conteúdos essenciais e, para além disso tinha que adotar uma escala mais 

prática.  

Assim, para tornar essa avaliação mais prática e útil, decidi colocar os 

conteúdos que achava essenciais avaliar e ao mesmo tempo decidi adotar uma 

escala apenas com três níveis onde, 1-não cumpre; 2-cumpre razoavelmente; 

3-cumpre bem, esta alteração veio facilitar muito a classificação dos alunos, 

portanto essencial para a planificação das aulas. 

Após este nível de avaliação surgiu a avaliação formativa, esta consistiu 

na avaliação constante da progressão dos alunos de aula para aula. 

Juntamente com os alunos, no início de cada aula eram definidos os objetivos 

para a mesma e relembrados os conteúdos exercitados na aula anterior. 

Podemos então referir que, este momento de avaliação é caracterizado 

por uma contínua recolha de dados sobre a prestação dos alunos que vai 

auxiliar na regulação de todo o planeamento inicial. Esta recolha é que nos vai 

mostrar claramente o estado de evolução na aprendizagem dos alunos e 

indicar a necessidade de modificar, ou não, as estratégias inicialmente 

definidas. 

Por fim surge a AS, este é o momento mais formal de avaliação e é 

realizado no final da UD. Esta avaliação fornece dados relativos ao nível de 
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aprendizagem e à respetiva evolução dos alunos, demonstrando ainda se 

foram capazes de alcançar os objetivos propostos. 

Tal como na AD, para este nível de avaliação também se procedeu à 

realização de uma escala. Mas desta vez para avaliar quantitativamente a 

aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos abordados. 

Posto isto, a cada conteúdo fazia corresponder um número de critérios. 

Cada critério efetuado com sucesso fazia corresponder a mais 1 valor na 

avaliação desse conteúdo. No final, realizava-se a média obtida nos conteúdos 

à qual correspondia a nota final das habilidades motoras na modalidade. (figura 

3) 

 

 

Figura 3 - Avaliação Sumativa da técnica de corrida 

 

Para além das habilidades motoras à qual atribuía um valor de 80%, 

também fazia parte desta avaliação toda a evolução que os alunos tiveram ao 

longo da modalidade. 

Um dos aspetos da avaliação onde senti mais dificuldades foi no facto 

da turma ser bastante heterogénea. Assim, como tinha alunos com idades 

compreendidas entre os treze e os dezassete anos de idade, as capacidades 

que possuíam eram bastante distintas. Posto isto, coloquei uma dúvida a mim 

mesmo, será que deveria avaliar os alunos da mesma forma em relação aos 

objetivos para o 8º ano? 

 

 4.1.13.1. A avaliação e a heterogeneidade da turma 

Como é do conhecimento de todos, a bateria de testes fitnessgram 

define uma zona proficiente ou não proficiente de acordo com a idade e o sexo 

dos alunos. Daí surgiu a minha dúvida, se a avaliação da condição física é 

delimitada pelo sexo e pela idade, qual a razão para as outras modalidades 

não serem condicionadas pelos mesmos motivos? 
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“No que se refere à especificidade da disciplina, a avaliação decorre dos 

objetivos de ciclo e de ano os quais explicitam os aspetos em que deve incidir a 

observação dos alunos nas situações apropriadas. Os objetivos enunciam 

também, genericamente, as qualidades que permitem ao professor interpretar 

os resultados da observação e elaborar uma apreciação representativa das 

características evidenciadas pelos alunos.”8 

Após diálogos com o núcleo de estágio e depois de entenderem o meu 

dilema, cheguei a uma conclusão, tal como o programa faz referência, 

devemos avaliar os alunos de acordo com ano em que se encontram, com as 

metas de aprendizagem e com os objetivos a que nos propomos. 

 

4.1.14. Do estudante ao professor 

Ainda me recordo, também que foi no meu primeiro dia de lecionação, 

que me chamaram, pela primeira vez, “professor”. A atribuição de uma palavra 

que tanto almejava fez também com que esse dia se tornasse inesquecível. 

Mas será que nessa altura me sentia um professor de verdade?  

Para Cunha (2008, p.122) “ passagem a estagiário significa uma 

descontinuidade tripartida: da instituição de formação para a escola, de aluno 

para o professor, da teoria para a prática ”.  

Para que a transição do estudante para o professor fosse efetivada, foi 

necessário um longo trajeto a percorrer. Assim, o principal objetivo do professor 

é gerar a aprendizagem dos alunos, relativamente às quatro categorias 

transdisciplinares do conhecimento. Para que isso acontece-se, 

necessariamente o professor tinha de ser possuidor de algumas características 

fundamentais. 

Segundo Nóvoa (2009) o docente deve ser capaz de dominar alguns 

aspetos que são essenciais na definição da sua profissionalidade: 

O Conhecimento: O principal objetivo do professor consiste na 

construção de práticas que permitam a aprendizagem dos alunos, portanto 

um bom conhecimento daquilo que ensina é indispensável. Inicialmente, 

                                                             
8
 Programa Nacional de Educação Física – 3º Ciclo. (2001). Documento elaborado pelo 

Ministério da Educação 
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apesar de todo o conhecimento que me foi transmitido em anos anteriores, 

sentia alguma insegurança, pois esta era a fase da sua transmissão e 

aplicação. Com a realização dos diferentes níveis de planeamento, fui 

adquirindo mais confiança e segurança. Também através da prática e do 

ciclo investigação-ação-reflexão cada vez mais fui adquirindo 

conhecimento. 

A Cultura Profissional: A docência exige a compreensão dos 

objetivos da instituição escolar, a integração na profissão e a aprendizagem 

constante com os colegas. A formação desta cultura só é possível através 

do estabelecimento de rotinas (práticas, reflexivas e avaliativas) que 

permitem o aperfeiçoamento e avanço da profissão. Neste parâmetro, os 

diálogos mantidos com o professor cooperante, orientador, professores do 

grupo de educação física, com outros professores da ESJA e não 

pertencentes à mesma, foram essenciais para a formação desta cultura 

profissional. 

O Tato Pedagógico: No ensino, as dimensões profissionais cruzam-

se com as pessoais. Para que seja possível conduzir os alunos até ao 

conhecimento, o ato de educar exige do professor a capacidade de se 

relacionar no sentido de conquistar o respeito dos alunos. Esta relação com 

os alunos foi melhorando ao longo de todas as aulas, mas inicialmente nem 

sempre foi a mais adequada. Apesar de todo o esforço que tive em me 

relacionar da melhor forma com os alunos, incentivando-os para a prática, 

em alguns casos não consegui obter os resultados desejados. 

O Trabalho em Equipa: Cada vez mais o exercício da profissão 

docente exige uma organização em “comunidades de prática” no interior da 

escola e também para além das fronteiras organizacionais. Portanto, o 

reforço das dimensões coletivas e colaborativas é uma realidade com a qual 

o professor deve estar familiarizado. Este trabalho em equipa ficou 

evidenciado nas reflexões que fazíamos constantemente quando o núcleo 

de estágio se reunia formalmente ou informalmente. 

O Compromisso Social: O papel do professor está, cada vez mais, 

ligado ao desenvolvimento dos princípios, dos valores, da inclusão social e 



 

101 
 

da diversidade cultural. A contribuição para a formação dos alunos no 

âmbito destas temáticas obriga-o a ir para além da escola, pelo que a 

intervenção no espaço público da educação faz parte da ética profissional 

docente. Alguns problemas pessoais que fui resolvendo juntamente com os 

alunos, fez com que me tornasse um exemplo para eles, por isso, penso 

que fui e serei importante para a sua formação enquanto pessoas. 

 

Todos os aspetos anteriormente referidos revelaram-se fundamentais para 

o produto final – o professor de EF. 
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4.2. Outras experiências importantes 

A atuação do professor na escola não se resume exclusivamente à 

relação que o próprio estabelece com os alunos em momentos de aula, mas 

em todas as atividades que propõe e participa, sendo a chave e o orientador de 

todo este processo, como não poderia deixar de o ser, o aluno.  

O planeamento e a condução de atividades, assim como o facto de 

pertencer a um grupo é parte integrante da atuação docente em meio escolar. 

Portanto, para além do desenvolvimento de competências relacionadas com a 

lecionação das aulas, um dos objetivos do EP é de consciencializar o EE para 

as várias atuações neste meio.  

Neste contexto, para além das vivências relacionadas com o 

planeamento, ação e reflexão do processo de ensino e de aprendizagem, 

muitas outras experiências foram importantes na construção da minha 

competência profissional, contribuindo igualmente para o desenvolvimento do 

meu sentido de pertença e identidade profissionais.9 

A participação nas atividades não letivas foi extremamente importante 

para a minha integração na comunidade escolar e para um conhecimento mais 

concreto acerca do papel do professor e da EF na escola. Portanto, justifica-se 

uma reflexão não só acerca das várias atividades contempladas no plano 

educativo do departamento curricular, nas quais o núcleo de estágio teve uma 

participação fundamental, mas também relativa às atividades no DE que foram 

acompanhadas ao longo do ano. 

Finalmente, o relacionamento estabelecido com o grupo de estágio, os 

professores orientador e cooperante, com os professores do grupo de EF da 

escola e com vários professores de outras disciplinas, também contribuiu 

fortemente para a formação das minhas conceções acerca do que é “ser 

professor”.  

 

                                                             
9
 Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da FADEUP, 
documento da autoria da professora Zélia Matos. Não publicado. 
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4.2.1. O desporto escolar  

A ESJA oferece aos alunos uma panóplia de atividades desportivas, 

entre as quais: Patinagem, Orientação, Goalball e Futsal Masculino.  

A Patinagem é a modalidade do DE que reúne mais participantes. Isto 

pelo facto dos alunos tem pouca experiência e muita curiosidade para praticar 

esta modalidade. Os alunos mais participativos na generalidade das 

modalidades são os do 3º ciclo, principalmente dos 7ºs e 8ºs anos de 

escolaridade. 

Na ESJA, assim como em todas as escolas que frequentei, a divulgação 

do desporto escolar ficava pouco aquém do que era esperado. Assim, os 

professores apenas divulgavam as modalidades disponíveis no início do ano 

letivo e sem qualquer entusiasmo.  

Na minha opinião, deveria de existir um esforço maior para divulgar 

estas atividades, os professores poderiam manifestar mais entusiasmo e 

interesse. Como por exemplo: a afixação de cartazes na escola; a entrega de 

folhetos para levar para casa, assim os encarregados de educação verificavam 

as modalidades existentes e podiam incentivar os seus educandos a 

participarem; a persistência com os alunos nas suas aulas para que no mínimo 

experimentem uma das modalidades. 

O número de participantes deve ser o máximo quanto possível, significa 

que os alunos passam mais tempo em atividade desportiva e menos junto à 

televisão ou ao computador. Aumentávamos o gosto que os alunos têm pelo 

desporto, transmitíamos um conjunto de regras, atitudes e valores que só pelo 

desporto e por quem o vive o entende.  

Neste âmbito, surge a promoção da escola, ou seja, se a mesma 

obtivesse bons resultados com o deporto escolar, seria associada a uma 

escola de sucesso desportivo e possivelmente aumentava o número de 

inscrições na escola. 
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4.2.1.1. Orientação 

A modalidade de orientação foi uma das modalidades que a escola pôs 

à disposição dos alunos e foi essa a modalidade que escolhi integrar durante o 

ano letivo. Esta foi muito enriquecedora para mim, na medida em que me 

proporcionou a vivência de novas aprendizagens a nível teórico e prático.  

O contacto com os alunos foi vivenciado de uma forma diferente, aqui 

relacionava-se muito mais com o treino, pois os alunos inscreviam-se na 

modalidade porque realmente gostavam do que iam fazer, por isso o empenho, 

motivação e determinação para aprender e para ser melhor era diferente do 

atribuído nas aulas. 

Os treinos realizavam-se às quartas-feiras da parte da tarde, desde as 

15.15h até as 17.30h. Foram atribuídas estas horas neste dia porque a maioria 

dos alunos que queriam participar tinham esta hora disponível. 

Nas primeiras sessões foi explicado o significado e o objetivo da 

orientação. Numa primeira fase os alunos tinham que saber analisar no mapa 

os pontos cardeais (Norte, Sul, Este e Oeste). Posteriormente aprenderam a 

utilizar a bússola e só depois conciliaram a bússola com o mapa. 

Quando consolidadas as habilidades referidas anteriormente, iniciou-se 

com a competição, algo que acompanhou esta modalidade em todas as 

sessões. A competição variava de sessão para sessão, competiram 

individualmente e por equipas. 

Por vezes durante os treinos ocorria momentos de precipitação e os 

alunos não queriam praticar à chuva, logo fomos obrigados a adaptar algumas 

aulas. Então dávamos treino na sala dos professores através de jogos didáticos 

de orientação instalados nos computadores. Nessas sessões os alunos 

exercitavam principalmente a simbologia, e a orientação espacial. 

Para finalizar, esta experiência foi importante, alargando-me o 

conhecimento desta mesma modalidade. Em seguida, descrevo as provas que 

foram realizadas ao longo do ano letivo. 
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No dia 12 de janeiro de 2013 realizou-se a primeira prova de orientação, 

no âmbito do DE. Esta localizou-se na Póvoa de Lanhoso, mais precisamente 

no Instituto Superior de Saúde do Alto Ave. 

Pelo facto de se fazer sentir condições atmosféricas adversas e da forte 

chuva que se fez sentir neste dia, foram vários os alunos da nossa escola e de 

outras que não compareceram na prova. Para acompanhar os quatro alunos da 

nossa escola, deslocaram-se três professores.  

A primeira situação que ficou retida logo à chegada foi a imediata 

criação de rotinas. 

 

“Quando chegamos ao local onde se realizou a prova, dirigimo-nos para uma 

mesa na cantina, onde juntamos as cadeiras e as mesas suficientes para os alunos 

que vieram no nosso autocarro. Os alunos deixavam lá o seu material e podiam ir 

realizar as provas. Quando terminavam dirigiam-se para o local definido.” 

(Diário de bordo, 12 de janeiro de 2013) 

 

Esta foi a primeira vez que estive presente numa prova de DE e achei 

bastante interessante, esta prova possuía boas condições para a prática da 

modalidade, no entanto a organização podia ter sido melhor. Participaram 

alunos de várias escolas e o convívio foi importante para todos. 

Os aspetos negativos vivenciados são referidos em seguida: 

As condições atmosféricas aliadas ao espaço disponível não 

foram boas para a prática de orientação. Vários alunos faltaram à prova 

pelo tempo chuvoso que se fazia. 

Atrasos na realização das provas, pelo facto de marcarem o 

tempo de saída exato de cada participante. Alguns alunos demoravam 

imenso a concluir a prova e quando saiam da primeira já estava quase 

na hora de realizarem a segunda, por isso, alguns alunos também só 

realizaram uma prova. 

Algumas balizas foram sabotadas pelos alunos retirando-lhes o 

chip de presença. Esta falta de desportivismo por parte dos alunos 

obrigou que a organização marcasse uma reunião de urgência com 
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todos os professores presentes de forma a averiguar quem tinha 

cometido tais danos. 

 

No dia 23 de fevereiro de 2013, realizou-se a segunda prova de 

Orientação no âmbito do DE. Neste dia as condições atmosféricas ajudaram à 

prática desportiva desta modalidade, apesar do frio que se fazia sentir não 

ocorreram momentos de precipitação, permitindo melhores condições para a 

prática. 

Pelas condições atmosféricas sentidas, existiu mais adesão e a 

participação dos alunos da nossa escola e das restantes. 

As normas de funcionamento ditam que serão realizadas duas provas 

por dia, pela manha e tarde. Como existiam vários alunos a participarem e se a 

prova não fosse bem planeada, à partida iam existir atrasos.  

Neste dia as provas da parte da tarde tiveram um atraso de 2h e vários 

alunos tiveram que desistir pois não podiam alterar as horas que deviam 

chegar à escola.  

Na minha opinião as provas deveriam começar mais cedo, enviando 

para as escolas as horas em que os seus atletas participariam, realizando 

provas com menos tempo de intervalo entre cada individuo.  

 

“Melhor, se marcassem uma hora de saída para cada escalão, e um intervalo 

de tempo entre esses alunos, estes organizar-se-iam no local de saída onde os seus 

dados eram recolhidos na hora e realizavam logo a prova, sem que com isto 

estivessem constantemente com os olhos no relógio à espera da hora de saída.” 

(Diário de bordo, 23 de fevereiro de 2013) 

 

 Esta foi uma das minhas reflexões sobre como deveriam ser 

organizadas as provas e foi exatamente o tipo de organização utilizada na 

prova seguinte. 

 

No dia 16 de março de 2013, foi realizada a última prova de orientação. 

Para esta prova, quer pela data que significava (dia seguinte ao encerramento 
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do 2ºPeríodo), quer pelas condições atmosféricas existentes, só dois alunos da 

nossa escola é que participaram. 

A prova que se realizou neste dia foi a melhor organizada das três que 

foram realizadas. Tinham as horas iniciais e finais em que os alunos podiam 

realizar as provas da parte da manhã e da tarde, ou seja, as provas da parte da 

manhã podiam ser iniciadas das 9h às 12h. Posteriormente distribuíram os 

escalões pelos pontos de partida e entre cada aluno do mesmo escalão existia 

um tempo de dois minutos para partir o seguinte. Esta medida permitiu mais 

autonomia aos alunos, o que se revelou um sucesso pois não existiu nenhum 

atraso na prova quer pela manhã ou tarde. 

Esta solução já tinha sido por mim refletida anteriormente e penso que 

foi uma ideia bem-sucedida. 

Algo que merece o meu destaque foi a forma como premiaram os alunos 

que venceram a prova, distribuindo prémios para os vencedores das diferentes 

categorias.  

Em todas as provas foi notória a falta de assiduidade dos alunos. Das 

três realizadas, as condições atmosféricas não eram as ideais, o facto de estar 

frio, de estar a chover e das provas serem realizadas pela parte da manhã e 

tarde é algo que pode provocar aos encarregados de educação alguma dúvida 

para autorizarem os seus educandos a participarem nas provas de orientação.  

Como já referido para melhorar a assiduidade dos alunos, na minha 

opinião devem optar pela remodelação do calendário das provas, pois a meu 

ver a orientação é um desporto de primavera/verão. Por isso, as provas deviam 

de se realizar no 3º Período, pois:  

As condições atmosféricas são normalmente melhores nesta 

altura do ano e existiam com certeza mais alunos a participar 

Os locais não têm boas condições para a troca de roupa, logo, 

caso esteja a chover é obrigatória que essa troca seja efetuada 

Os professores aderiam e executavam a prova com os alunos 

caso o tempo que se fizesse fosse melhor, promovendo o desporto. 
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4.2.1.2. Goalball 

No dia 16 de fevereiro de 2013, auxiliei na organização do primeiro 

encontro da atividade de Goalball, substituindo a professora responsável pela 

modalidade. 

Numa primeira fase, auxiliei na marcação dos campos. Isto obrigou-me a 

investigar e pesquisar sobre a modalidade, pois este era o meu primeiro 

contacto com a mesma. 

A minha função durante a atividade foi marcar os pontos em todos os 

jogos, assim como, controlar o tempo de cada jogo. Foram definidos 10 

minutos para cada jogo sendo que o tempo estava parado para as 

substituições e para a marcação de penáltis. Esta função fez com que mais 

uma vez investigasse sobre a modalidade para conhecer as regras básicas de 

jogo, pois não podia ser surpreendido enquanto estava a ajuizar a partida. 

Esta atividade revelou-se enriquecedora, uma vez que, nunca tinha 

assistido a um jogo desta modalidade e neste dia tive a oportunidade de 

observar. A característica de professor investigador foi utilizada e melhorada 

com esta atividade.  

No caso dos alunos com necessidades educativas especiais foi possível 

vê-los a disputar o jogo ao mesmo nível e até superiormente ao dos alunos 

considerados “normais”.  

Para essas pessoas que no dia-a-dia são excluídas da nossa sociedade 

é um momento importante onde se sentem mais confiantes e úteis, é um 

momento onde as suas capacidades como a orientação espacial que são 

treinadas todos os dias e a toda a hora são postas à prova e através deste jogo 

conseguem demostrar aquilo que são capazes. 

 

4.2.2. Corta-Mato 

O corta-mato realizou-se no dia 8 de novembro de 2012. Esta atividade 

foi organizada em conjunto com a escola EB2,3 de Penafiel Sul e decorreu no 

espaço exterior e interior da escola de Penafiel Sul.  
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O trânsito no exterior da escola durante a prova ficou cortado num 

sentido permitindo que todos os alunos estivessem em devida segurança.  

O núcleo de estágio colaborou com a entrega dos dorsais a todos os 

seus participantes ainda na ESJA, e acompanhou todos alunos até ao local 

onde a prova seria realizada. Durante a prova colaboramos ainda com a 

supervisão da prova, mantendo-nos numa zona estratégica de forma a permitir 

que os alunos estivessem em segurança e que cumprissem com as normas da 

prova. 

Na parte final ajudamos com a organização na entrega das medalhas 

aos alunos vencedores dos diferentes escalões masculinos e femininos. Para 

da entrega, colaborei das mesmas. 

 No final desta atividade posso retirar algumas conclusões: 

Ficou claro que de escalão para escalão o número de 

participantes foi reduzindo e aqui se notou que participaram mais 

rapazes do que raparigas na prova; 

É função do professor incentivar a participação dos alunos nestas 

atividades, normalmente os mais jovens estão mais motivados e 

querem participar em todas as atividades, é então aqui que o 

professor deve atuar para que esta motivação se mantenha 

elevada. 

 

Vários alunos têm dificuldades na técnica de corrida, não sabem 

correr. A nossa função é ensinar e como a corrida é tão utilizada temos 

que corrigir problemas de base, que condicionam tudo o resto; 

A corrida é algo que nos acompanha desde muito cedo, devido a 

hábitos de vida pouco saudáveis várias crianças, cada vez mais, 

têm deficiências na técnica de corrida, por isso cabe ao professor 

de educação física alertar, corrigir e ensinar como correr 

corretamente. 

 

Existiu pouca envolvência com a comunidade escolar. Nas 

escolas por onde passei tinha as ruas cheias de gente para ver os 
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alunos correrem e aqui isso não aconteceu. Podiam ter promovido muito 

mais esta iniciativa sendo Penafiel uma das regiões que tem tradição e 

bons atletas nas corridas de resistência aeróbia como por exemplo 

Fernanda Ribeiro. 

O simples facto de convidarem um atleta internacional ou algum 

responsável da autarquia fazia com que esta atividade fosse 

promovida, o que motivava mais os alunos. 

 

Para a próxima, devido às condições atmosféricas, deve se ter em 

atenção que os alunos da ESJA ao terminam a prova devem trocar a 

roupa e tomar banho, já que, com este ato previnem o eventual 

aparecimento de sintomas de doenças desta época do ano. Por isso, 

deviam de ser imediatamente acompanhados por alguém responsável. 

. 

4.2.3. Jogos Tradicionais 

Realizou-se no dia 6 de fevereiro de 2013 a atividade de jogos 

tradicionais entre as turmas do 3º ciclo. Em cada turma foram selecionados 

pelos professores quatro raparigas e quatro rapazes. Esta seleção foi feita pela 

vontade dos alunos, ou então se eles não se entendessem cabia ao professor 

selecionar os alunos que iam participar.  

Para a seleção dos alunos da minha turma foram os próprios que 

chegaram a um consenso e escolheram as equipas que representariam a 

turma. 

Os jogos que estavam presentes nesta atividade foram: jogo da patela, 

dos sacos, da corda, da colher, dos skis e das latas. Foram selecionados estes 

jogos porque para a sua realização era necessário pouco material e podia-se 

realizar uma competição através destes jogos. 

A atividade teve como objetivo promover os jogos tradicionais e fazer 

com que os alunos refletissem que é possível realizar uma atividade lúdica, 

apetecível de ser praticada com pouco material, que muitas das vezes têm por 
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casa. Durante estes jogos foi realizada uma competição entre as turmas do 

mesmo ano de escolaridade, apurando no fim o vencedor de cada ano. 

No início da manhã ajudei os professores a colocarem os materiais pelo 

espaço onde se iriam realizar os jogos. Durante os jogos estive responsável 

por controlar a pontuação das equipas, assim como a organização e explicação 

da prova da patela e pela condução dos alunos para esta prova. 

 No meu ponto de vista deviam de terem sido melhorados dois 

parâmetros. 

 O primeiro prende-se ao facto de que todos os alunos deviam participar 

nas atividades. Penso que deviam ter sido convidados todos os alunos e não 

apenas oito por turma, formando duas equipas por turma. 

 Por último, após se apurarem os vencedores deveria ter sido realizada a 

entrega dos prémios aos mesmos, tornando assim uma atividade mais 

competitiva e interessante para os alunos. 

 

4.2.4. Caminhada Solidária 

No dia 15 de março de 2013 foi realizada mais uma caminhada solidária 

conjuntamente com o agrupamento de escolas Penafiel Sul. Esta caminhada 

teve como objetivo recolher fundos monetários para ajudar famílias 

carenciadas do concelho de Penafiel. Cada participante para se inscrever 

contribuía com a módica quantia de 1 euro.  

Os alunos da ESJA caminharam da escola até ao parque da cidade de 

Penafiel através de caminhos secundários onde realizaram algumas atividades. 

O percurso seria realizado por entre trilhos no meio do monte, mas como os 

caminhos estavam com muita lama não foi possível realizar este itinerário e 

modificamos o percurso à última da hora. 

Ao longo desta caminhada os professores estagiários mantiveram-se 

juntos no final da multidão de alunos que realizaram a caminhada, ficando 

responsáveis por não deixarem nenhum aluno ficar para trás nem que 

abandonassem a caminhada. 
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Estou em desacordo com algumas situações que aconteceram no 

planeamento da caminhada solidária que em seguida passo a enumerar: 

Vários professores não sabiam da iniciativa, não existiu uma 

organização com antecedência para preparar esta atividade; 

Era previsível que os caminhos pelos trilhos seriam impossíveis 

de realizar já que os dias anteriores tinham sido chuvosos e o terreno ia 

estar enlameado, por isso, todo o trajeto já devia ter sido sinalizado; 

Os alunos da ESJA estiveram muito pouco tempo no parque da 

cidade. A caminhada foi uma atividade organizada em conjunto com o 

agrupamento de escolas de Penafiel Sul e ao chegarmos com os alunos 

ao parque deveríamos tê-los colocado a fazer as atividades que os 

outros grupos estavam a proporcionar, nomeadamente, dança. Penso 

também que devíamos de ter preparado uma coreografia com os alunos 

da escola para estes realizarem a sua dança em cima do palco; 

Por ser uma caminhada solidária com a finalidade de angariar 

fundos para famílias carenciadas, não deveria ser impedimento que os 

alunos contribuíssem de outra forma, com alimentos ou roupas por 

exemplo. Como as famílias de vários alunos também têm carências 

desse tipo acabaram por não aderirem a esta iniciativa. 

 

4.2.5. Feira de Primavera  

No dia 10 de maio de 2013, realizou-se a Feira de Primavera na nossa 

escola, esta é uma atividade que tem sido realizada nos anos transatos e tem 

como principal objetivo dar a conhecer a escola aos encarregados de 

educação, para que possam observar alguns dos trabalhos que os seus 

educandos realizaram ao longo do ano letivo, várias atividades que a escola 

promoveu em conjunto com os seus alunos como por exemplo o desporto 

escolar.  

Tem ainda como objetivo, gerar fins lucrativos a nível monetário para 

apoiar a escola a financiar algumas visitas de estudo. Aproveitando este facto, 
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o grupo de estagiários organizou o evento culminante da atividade que estava 

a ser desenvolvida, futsal feminino, para o presente dia. 

Para a Feira foi planeada a organização de várias barracas (uma por 

turma) com alguma antecedência, cerca de duas semanas antes. Foi 

responsabilidade dos diretores de turma definirem com os alunos o produto que 

iam colocar em exposição e à venda na sua barraca. No dia, traziam o produto, 

através de apoios com outras instituições ou até mesmo de sua casa, 

colocavam-nos em exposição e de seguida vendiam-nos por um preço 

simbólico, sendo que os fins lucrativos revertiam para a escola Joaquim de 

Araújo, apoiando com esse dinheiro, como anteriormente referido, várias visitas 

de estudo organizadas pela escola. 

Os produtos que foram vendidos eram na maior parte das barracas 

produtos alimentares: cachorros, bifanas, rojões, rissóis, pizzas, bebidas, bolos, 

entre outros. Mas também foram vendidos produtos de decoração, vestuário e 

até mesmo rifas. 

Esta atividade iniciou oficialmente às 18 horas e foi realizada 

conjuntamente com os professores, alunos, funcionários, encarregados de 

educação e várias pessoas do concelho de Penafiel permitindo que esta feira 

se tornasse um sucesso de ano para ano.  

Os professores, principalmente os diretores de turma, armaram pela 

parte da manhã as suas barracas, para isso contaram com o auxilio dos seus 

alunos, logo, não foram lecionadas quaisquer aulas. Ao longo da Feira, os 

professores responsáveis pelas barracas, colaboravam com os alunos na 

venda dos seus produtos. 

Os alunos tentaram ao longo da feira promover os seus produtos, 

incentivando as pessoas que passavam a comprar os seus produtos, 

argumentando para que o fizessem.  

Os funcionários ajudaram numa parte inicial com a ajuda da organização 

das barracas, definiram o espaço e ajudaram com a colocação das mesas para 

montarem as barracas. 

Os encarregados de educação que colaboraram diretamente com esta 

iniciativa, também estiveram presentes nas barracas dos seus educandos, 
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ajudando na confeção dos produtos que estiveram a ser vendidos, ou então 

ajudaram na confeção destes produtos em sua casa. Algumas pessoas do 

concelho como por exemplo um dos talhantes do concelho colocou um porco 

no espeto e fez a sua própria barraca.  

Por ser um dia tão importante para os alunos e por estarem presentes 

na escola a maior parte dos alunos, o nosso grupo de estagiários decidiu 

realizar o seu evento culminante da atividade que estava a ser realizada, futsal 

feminino. Organizamos um jogo de futsal feminino para as 15h, antes de se 

iniciar a final do torneio de futsal masculino organizado pela associação de 

estudantes que estava marcada para as 16h. Tivemos que organizar para esta 

hora porque as alunas a partir das 18h iam promover outras atividades, era a 

única hora em que o campo sintético estava disponível e para além disso 

vários alunos estariam a espera da final do torneio masculino e observavam o 

jogo feminino anteriormente.  

Este nosso evento culminante contou com a presença de todas as 

alunas que habitualmente realizavam a atividade e como nos anteriormente 

tínhamos planeado contamos com vários alunos, professores e funcionários e 

alguns encarregados de educação a observarem o jogo que estava a ser 

realizado. 

 

4.2.6. Futsal Feminino 

A atividade de futsal feminino foi muito enriquecedora para mim, foi 

nesta atividade que senti a verdadeira importância de ser professor. 

 Um certo dia fui abordado por um grupo de alunas da ESJA isto 

aconteceu durante um intervalo enquanto me dirigia para a sala dos 

professores. Foi a partir do dialogo com as mesmas que brotou esta atividade. 

Neste diálogo foi mencionada e ficou bem clara a motivação que as alunas 

tinham para praticar este desporto e para além disso a falta de oportunidades 

para praticarem, por isso decidimos abraçar este projeto. 
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 Assim sendo, definimos conjuntamente, após analisarmos os horários 

das alunas e dos professores que podíamos realizar um treino de 1,30h por 

semana às terças-feiras. 

 O grupo era inicialmente constituído por cerca de 10 alunas sendo que 

para o final da atividade era composto por 15 alunas. Numa primeira fase, à 

imagem do que é efetuado nas aulas de EF, conhecemos e avaliamos as 

alunas através de uma AD das suas capacidades.  

Após isso, traçamos os objetivos coletivos e individuais. Para além do 

melhoramento técnico, tático e da condição física, propusemo-nos outros 

objetivos.  

O primeiro era fazer com que as raparigas assumissem um 

compromisso inicial de se aplicariam nas outras disciplinas, no fim de todos os 

períodos tinha a preocupação de perguntar as classificações obtidas e de 

definir metas para os próximos períodos, metas essas que contavam com a 

melhoria das classificações obtidas. Felizmente tiveram sucesso e na maioria 

dos casos as classificações foram melhoradas.  

O segundo era desenvolver um conjunto de regras através do desporto 

que proporcionaria às raparigas serem melhores cidadãs no futuro, 

aumentando a sua responsabilidade, autonomia, espirito de grupo, superação, 

união e vontade de vencer.  

Por último, para além de um professor/treinador, era tornar-me alguém 

em quem elas pudessem confiar e que pudesse dar conselhos úteis. Os 

nossos objetivos iniciais foram todos concluídos e mais rápido do que 

esperávamos.  

Um certo dia, uma aluna pertencente à equipa tinha alguns ferimentos 

no antebraço, foi então que a meio da sessão aquando uma paragem perguntei 

de forma irónica se ela tinha gatos em casa. Imediatamente disse que queria 

falar comigo no final da sessão. 

Ao dialogar com a rapariga individualmente, ela confidencio-me que os 

ferimentos que tinha no braço foram provocados pela própria com um x-ato, 

que sofre de anorexia, que é vítima de agressões físicas por parte do irmão e 

que já tentou suicidar-se por duas vezes.  
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Com as estas declarações fiquei sem saber o que dizer, se calhar em 

choque, mas fiz com que ela não se apercebesse que eu estava assim. Tentei 

reagir naturalmente, aludindo para os benefícios da vida e imediatamente 

aconselhando acompanhamento especializado de um psicólogo. Apesar de a 

aluna pedir para não falar com a sua diretora de turma sobre o sucedido, tive 

que o fazer. 

A aluna em todas as aulas ficava algum tempo a falar comigo no início e 

final das sessões, cerca de um mês depois estava a frequentar um psicólogo. 

Esta foi a minha primeira grande sensação de felicidade enquanto professor, 

senti que tive um papel fundamental no percurso de vida desta aluna, é mais 

um motivo que confirma a grandeza da profissão docente. 

Concluindo, esta atividade foi bastante produtiva para nós como futuros 

professores, aumentando a nossa experiencia através do contacto com a 

prática da modalidade de futsal e do próprio contacto com jovens alunas. Foi 

igualmente importante para as alunas pelos benefícios expostos anteriormente. 

 

4.2.7. Compal-Air 

No dia 14 de maio de 2013 realizou-se em conjunto com a escola 

Penafiel Sul o torneio de basquetebol (Compal-Air). Na escola Penafiel Sul 

realizaram-se os jogos para os escalões de infantis. Na ESJA realizaram-se os 

jogos dos escalões de iniciados, juvenis e juniores masculinos e femininos. 

Esta atividade que já deveria ter sido realizada no final do primeiro período só 

foi realizada no presente dia devido às condições atmosféricas que se fizeram 

sentir anteriormente. 

Cada elemento do agrupamento definiu tarefas na reunião que tivemos 

anteriormente, assim, cada um já sabia qual a função a executar. A minha 

função foi controlar os resultados na mesa principal e gerir os jogos que seriam 

realizados nos diferentes campos.  

Como alguns dos elementos não cumpriram as suas tarefas por não se 

lembrarem, na minha opinião deveria de ter-se realizado uma reunião mais 
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próxima desta atividade para se reverem as funções de cada um, de forma a 

não contribuir para o mau funcionamento da atividade. 

O torneio foi organizado no gimnodesportivo da escola (sendo dividido 

em três campos com uma mesa de jogo para cada um deles) e iniciou-se com 

um atraso de 30min, algo que já estávamos a contar no planeamento prévio e 

por isso num dos intervalos concedíamos mais tempo para repor esse atraso.   

À entrada do pavilhão foi afixado o calendário dos jogos, com todas as 

equipas que iam jogar e com as horas definidas a que iam jogar, penso que, foi 

um trunfo para a organização deste torneio, pois os alunos rapidamente 

entenderam o campo e as horas que iam jogar, permitindo que existisse menos 

confusão no pavilhão gimnodesportivo da escola. 

Para próximos torneios a meu ver deve definir-se melhor o que cada 

elemento tem que fazer, com alguma antecedência e posteriormente, se 

necessário, realizar outra reunião mais próxima para relembrar as tarefas de 

cada colega. 

Concluindo, penso que se deveria dar mais enfase à entrega dos 

prémios, é algo importante numa competição pois premeia as melhores 

equipas, se o objetivo principal é vencer todos os jogos e apurar um vencedor, 

este tem que ser recompensado de alguma forma. O grupo de EF tinha 

medalhas para entregar aos vencedores mas estas foram esquecidas, logo não 

foram entregues aos alunos no momento.  

Apesar de alguns erros, a meu entender, o torneio resultou bastante 

bem, os alunos divertiram-se, penso que sentiram o esforço da organização 

para que todos os pormenores corressem bem. 

 

4.2.8. Torneio de Basquetebol e Voleibol 

Neste dia 14 de junho de 2013, decorreu o torneio de basquetebol e 

voleibol na nossa escola. O torneio de basquetebol 3x3 foi dirigido para os 

alunos do 7º ano de escolaridade e decorreu pela manhã no campo sintético. O 

torneio de voleibol 6x6 foi dirigido aos alunos do 10º ano de escolaridade, 

decorreu no pavilhão pela parte da manhã. 



 

119 
 

Começou-se por definir os jogos do torneio de voleibol, sendo simples 

de realizar, já que, apenas existiam três equipas masculinas e três femininas 

inscritas. Fez-se um torneio entre as três equipas, onde cada uma realizou dois 

jogos e cada jogo foi composto por três sets de vinte e cinco pontos. Em caso 

de empate contou a diferença de pontos como fator de desigualdade. 

No torneio de basquetebol 3x3, como existiam seis equipas masculinas 

dividiu-se em dois grupos com três equipas, cada grupo ocupava uma tabela. 

No fim, as equipas que obtivessem mais vitórias jogavam entre si, assim como 

os segundos e os terceiros. 

Quanto às raparigas foi diferente. Como eram cinco equipas, realizaram-

se inicialmente dois jogos, quem perdeu os jogos realizou um torneio com a 

equipa que ficou de fora, selecionando-se um dos finalistas. O outro finalista foi 

apurado do jogo entre os vencedores dos dois primeiros encontros e quem 

perdia automaticamente ficava em terceiro lugar. 

Após se definir o planeamento de todo o torneio, aclarou-se o tempo de 

cada jogo. Assim sendo, o tempo por jogo foi de 10 minutos e para o jogo da 

final seriam 12 minutos, tal qual a prova de Compal-Air. 

A minha função para as atividades foi ficar responsável pela gestão e 

organização do torneio de basquetebol. Assim sendo, dividi tarefas com os 

meus colegas de estágio e com o professor Vitória e dois de nós ficavam 

responsáveis pelos rapazes e os restantes pelas raparigas. Optei por ficar com 

os rapazes, e, fiquei a arbitrar um dos grupos. 

Para ser melhorado, este torneio tinha que ser planeado com muito mais 

antecedência, já deviam estar definidas as equipas, quem ia fazer o quê, as 

horas, onde e quando. Estas decisões já há muito deveriam estar tomadas e 

não em cima da hora, ou seja, no próprio dia. 

Outro aspeto negativo foi o espaço, jogar basquetebol no campo 

sintético da escola é muito atípico pelo facto do piso ser bastante escorregadio 

e a bola ressaltar de forma diferente. Ao longo do ano existiram muitas 

oportunidades para serem realizados torneios ocupando o pavilhão 

gimnodesportivo. 
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Como nem tudo foi negativo, este torneio já melhorou no aspeto da 

entrega de prémios, convidando o diretor para entregar os prémios aos três 

primeiros classificados em todos os torneios.  

Aumentei o meu potencial como professor, pois consegui em conjunto 

realizar um torneio à última da hora que decorreu como o previsto. Sem 

qualquer incidente, os alunos empenhados, determinados em vencer e fazer o 

seu melhor.  

 

4.2.9. Visita de Estudo – Adaúfe  

No dia 24 de maio de 2013 deu-se a visita de estudo a Braga no âmbito 

da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. Por volta das 9h saímos 

da escola em direção a Braga, a visita de estudo foi realizada pelos alunos do 

7º ano pertencentes à ESJA e Penafiel Sul que frequentam a disciplina 

anteriormente referida. A visita tinha como objetivo que os alunos passassem 

um dia diferente a realizarem atividades radicais, ou seja, escalada, tiro ao 

alvo, slide, rapel, canoagem e gaivota. 

Ao chegar ao local de prática encontramos um espaço amplo com um rio 

onde podíamos fazer todas as atividades inicialmente propostas. Foi contratada 

uma empresa que tinha materiais de prática e que organizava todas as 

atividades com a segurança necessária. 

Assim sendo quando chegamos ao local fomos ter com os monitores 

que iam ficar responsáveis pelos alunos, assim inicialmente foram divididos 

todos os alunos por cinco grupos, com um total de vinte e cinco elementos por 

grupo, sensivelmente. 

Cada grupo ficava com um monitor, mas no fim da atividade seguia-se a 

rotação e os monitores ficavam sempre no mesmo local, direcionando apenas 

os alunos para o local que queriam. 

Como professores acompanhantes ficamos responsáveis por toda a 

conduta dos alunos ao longo das atividades. Os professores estagiários 

ficaram a acompanhar um dos grupos que pertenciam à ESJA e observamos 

todas as atividades que eles estavam a realizar. 
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A primeira atividade que o nosso grupo realizou foi o tiro ao alvo. O 

monitor referiu as regras de segurança e depois começou a explicar como 

deviam agarrar no arco, como deviam colocar a flecha e a técnica correta para 

lançar. 

O monitor colocou todos os alunos em coluna e após lançarem iam 

buscar a flecha e passavam o arco ao colega seguinte. Isto foi um processo 

muito demorado eram muito alunos para esta atividade e poucas vezes eles 

lançaram, por isso os alunos desinteressaram-se um pouco por esta atividade. 

Após todos os alunos lançarem repetia-se novamente o processo mas desta 

vez em vez do arco era utilizado uma zarabatana.  

Para melhorar este processo o monitor devia ter referido as regras de 

segurança e ter colocado os alunos distribuídos em dois grupos, estando 

constantemente a realizar os diferentes tiros. Para além disso, podia ter criado 

uma dinâmica maior criando um competição entre grupos ou dentro de cada 

grupo que era mais motivante para os alunos. 

A primeira atividade demorou cerca de 40minutos, após isto o monitor 

fez os alunos deslocarem-se para a atividade de gaivotas. Nesta atividade 

estava presente uma monitora que voltou a explicar as normas de segurança e 

até onde os alunos se podiam deslocar com as gaivotas. 

Nesta atividade alguns alunos do nosso grupo passaram a atividade a 

molharem-se uns aos outros e foram chamados à atenção para não o fazerem, 

depois quando a atividade estava a terminar a monitora chamou os alunos e 

estes ignoraram o seu chamamento. Quando decidiram sair, o grupo foi todo 

junto e foi repreendido pelos professores, não pudendo realizar a próxima 

atividade que era a canoagem e quem sabe se iam realizar as próximas 

atividades. 

Esta reprimenda deveu-se ao facto dos alunos não terem respeitado as 

ordens da monitora para saírem do rio e não por se terem molhado porque isso 

é normal dos alunos dessa idade. Penso que entenderam que estiveram mal e 

inclusive pediram desculpa pelo sucedido. 

Na atividade seguinte, canoagem, os alunos estavam proibidos de 

fazerem, mas como admitiram o erro e prometeram não voltar a errar, 
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deixamos eles voltarem a realizar essa atividade na parte final. Aconteceu um 

imprevisto nesta atividade, uma das canoas afundou-se com os alunos e eles 

ficaram atrapalhados apesar de terem o colete de segurança. A intervenção da 

monitora foi muito lenta, demorou demasiado tempo a reagir e não tinha 

material suficientemente rápido para salvar alguém. Penso que já deviam ter 

previsto algo para estas situações e não tinham nenhuma estratégia para isto. 

Na parte da tarde tivemos mais duas atividades, escalada/rappel e 

teia/slide. A primeira do nosso grupo foi a escalada. Todos os alunos 

experimentaram e a maior parte conseguiu subir até ao cimo da parede. 

Quando terminavam a subida os alunos faziam rappel. A segurança foi bem 

efetuada pelo monitor mas quando se dava a descida era demasiado rápido a 

deixar a corda provocando algum mal-estar nos alunos. Também devia ter 

ensinado alguns estratégias de como subir, como por exemplo, a regra dos três 

apoios ou não elevar demasiado os membros superiores, também deveria ter 

referido que no rappel os alunos deviam ter colocado a planta do pé na parede. 

Por último, a teia e o slide. Os alunos deveriam subir para a torre pelas 

cordas em forma de teia, sempre com a segurança mantida, depois no topo era 

realizado slide para o rio, onde um barco estava a espera dos alunos, 

colocando-os dentro. 

Esta foi a atividade que os alunos ficaram a gostar mais, inicialmente 

muitos tinham receio de realizar esta atividade mas depois de a efetuarem 

ficavam satisfeitos com o resultado e queriam repetir. 

Vários alunos tiveram que ser incentivados pelos professores e pelos 

colegas para realizarem esta atividade inclusive o professor teve que saltar 

com um dos alunos. Aqui superaram-se alguns medos e ganhamos mais 

confiança com os alunos. 

Concluindo, a visita de estudo correu perfeitamente, todos os alunos 

estiveram em segurança ao longo das atividades, podiam ter-se divertido mais 

se as atividades fossem realizadas com maior dinâmica mas mesmo assim 

resultou bastante bem e penso que despertou curiosidade para os alunos 

voltarem a repetir no futuro. 
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Esta atividade deveria ter sido realizada um pouco mais cedo, penso que 

a relação professor-aluno só teve a ganhar com esta atividade. 

 

4.2.10. Visita de estudo – Diverlanhoso 

No dia 13 de junho de 2013 tivemos a segunda visita de estudo, no 

âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, ao Diverlanhoso. 

É curioso tomar conhecimento que a maioria das visitas de estudo desta 

disciplina são realizadas a complexos desportivos especialmente a zonas onde 

se praticam atividades desportivas de aventura e radicais. Mais um ponto que 

reflete a importância que os alunos e os docentes dão ao desporto e a sua 

consciência pelos valores e atitudes que são transmitidos ao praticá-lo. 

Partimos da escola as 8.30h e tínhamos como hora de regresso as 18h. 

Durante o dia realizamos slide, pontes e na parte da tarde estivemos na piscina 

exterior com todos os alunos. Esta visita foi importante para todos os alunos 

pois estiveram em convívio fora do ambiente escolar e aqui apresentaram um 

comportamento mais adequado. 

Em relação à última visita existiram aspetos que foram mais positivos 

mas outros que foram menos.  

Um dos aspetos positivos foi o espaço, este espaço é melhor, mais 

organizado, mais limpo, mais propício para realizarem este tipo de atividades. 

Os alunos dividiram-se em apenas dois grupos e estiveram bastante tempo 

juntos e a dialogarem. Na parte da tarde os grupos juntaram-se e tiveram na 

piscina todos juntos. Enquanto na visita anterior os alunos dividiram-se em 

quatro grupos e estiveram sempre distantes e dispersos dos outros grupos, não 

promovendo o contacto e interação com todos os grupos. 

O aspeto negativo deve-se à possível falta de formação dos monitores. 

Quando estávamos a fazer pontes o monitor explicou todas as regras de 

segurança e depois disse: “Só espero não me esquecer de alguma coisa”, os 

alunos ao ouvirem estas palavras demonstraram-se receosos e com falta de 

confiança para fazer a atividade. Para além disso, os monitores não 
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acompanharam a descida dos alunos nem verificaram a sua segurança. Era eu 

que ao longo do percurso tinha que corrigir os alunos sobre a sua segurança. 

Por fim, os monitores não interagiram devidamente com os alunos, 

penso que têm que ter uma postura mais ativa, ser mais comunicativos com os 

alunos incentivando à sua prática. Este é o trabalho deles e devem de 

promovê-lo. Devem deixar o “bichinho” nos alunos para que voltem a praticar 

esta atividade no futuro. 

Ao longo da visita acompanhei um dos grupos onde estava a minha 

turma. Tive um papel preponderante para cinco alunos realizarem o slide, pois 

estavam com muito medo e com o meu incentivo eles decidiram experimentar. 

Na segunda atividade da manhã, pontes, ajudei uma aluna a realizar a prova, 

estava com muito medo, por isso, ficou para último e eu estava sempre atrás 

dela a encorajar para que ela fizesse. 
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5. CONCLUSÃO 

Mesmo antes de iniciar esta etapa final da minha formação inicial estava 

convicto de que a mesma seria preponderante para a atribuição de significado 

às aprendizagens anteriores. Sentia que todo o conhecimento que me foi 

transmitido ao longo dos cinco anos de formação superior passaria a fazer 

mais sentido depois de utlizado com o decorrer do EP. Considerava também 

que este seria um momento único para um entendimento mais contextualizado 

acerca do que é ser professor. 

 Ao longo do ano, o envolvimento estabelecido com todo o ambiente 

inerente ao processo de estágio, relação com a turma e com o meio, 

proporcionou-me diversas aprendizagens, principalmente no que diz respeito 

ao papel do professor na escola. Neste contexto, para além de um melhor 

entendimento acerca daquela que considero ser principal função do professor – 

lecionação das aulas – este processo garantiu, acima de tudo, uma renovada 

perceção acerca dos outros níveis de intervenção do professor, cuja 

importância, a meu ver, não pode nem deve ser colocada de parte.  

 A necessidade de me adaptar às necessidades da turma e do meio 

escolar foi uma das principais ilações retiradas desta experiência.  

O contexto da turma desde os primeiros dias foi sombrio, a falta de 

interesse demonstrada pelos alunos quer pelas aulas quer por todas as 

atividades desenvolvidas, refletia-se no elevado absentismo. Modificar 

comportamentos, atitudes e mostrar o caminho correto nem sempre foi tarefa 

fácil. A tentativa para identificar e indicar esse caminho foi constante, 

persistente e determinada no entanto na maior parte das vezes não passou de 

uma tentativa. Talvez o percurso que entendera ser o mais correto continha 

obstáculos invisíveis ao meu olhar mas que para os alunos tornavam-se 

barreiras impossíveis de ultrapassar. Por esse mesmo motivo afirmo que foi um 

ano letivo complicado, marcado por vários fracassos, no entanto, nunca me 

rendi ao insucesso e sempre procurei ser melhor, aprender mais e resolver 

todos os problemas encontrados. 

 Terminado o estágio, posso afirmar que as motivações iniciais se foram 

concretizando à medida que o mesmo se foi desenrolando. Por um lado, as 
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estratégias, as capacidades e as habilidades desenvolvidas garantem-me, 

neste momento, uma maior e melhor competência profissional. Por outro, a 

consciencialização para as potencialidades da atividade do professor, na 

formação e construção da personalidade dos alunos, possibilitaram-me uma 

identidade profissional bastante mais contextualizada do que aquela que me 

acompanhava antes da sua realização. Se o meu objetivo inicial era seguir a 

norma de um “bom” professor, copiando esse exemplo para todas as decisões, 

estratégias e dificuldades, hoje sou da opinião que sempre deveria ser “eu”, 

nunca separando a pessoa do professor. O meu processo, desde o início, 

deveria ser centrado na investigação-ação-reflexão e só assim poderia tornar-

me um professor mais completo, um melhor professor. 

No meu entender a competência e a identidade profissional são os 

principais fundamentos que encontro para enfatizar a pertinência desta etapa 

de formação e para a considerar indispensável a qualquer processo de 

profissionalização. 

 No entanto, apesar de ter melhorado a minha competência profissional, 

não é um dado adquirido, ou seja, a competência exige um investimento 

constante ao longo de toda a profissão. Mais ainda neste contexto educativo e 

social cada vez com mais concorrente e exigente. Logo, perspetivando o futuro, 

estou consciente da necessidade de formação contínua para procurar 

corresponder às exigências da profissão. A busca pela competência manter-se-

á para todo o sempre. Só assim poderei ser capaz, cada vez mais, de 

ultrapassar os problemas que podem surgir durante a prática e de 

corresponder de uma forma precisa e adequada ao elemento central da minha 

atuação, aos alunos. 

 É certo que as oportunidades de emprego são cada vez mais escassas, 

o que dificultará o exercício da profissão e, consequentemente, o 

desenvolvimento da minha competência profissional. Mas todo o meu percurso 

até hoje foi marcado pela determinação, esforço e dedicação, dessa forma, não 

vou desistir do meu sonho.  

Tendo em conta as dificuldades enfrentadas ao longo deste ano, mesmo 

que aparentemente o meu esforço não se tenha refletido em resultados 

práticos imediatos para todos, espero que um dia, esses, deem valor à 
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dedicação, empenho e entrega que tive para com eles, recordando este ano 

como o ponto de viragem das suas vidas. 

 Em suma, terminado o EP, tenho presente toda a dedicação e empenho 

para tornar-me cada vez melhor, em todas as tarefas enfrentadas tinha que dar 

o máximo de mim. Recordando as vivências, espero ter sido motivo de orgulho 

para todos os professores correspondendo às exigências da profissão, mas 

essencialmente ter contribuído para a formação integral de todos os alunos que 

contactei.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REFERÊNCIAS  

BIBLIOGRÁFICAS



 
 



 

133 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alarcão, I. & J. Tavares (2003). Supervisão da Prática Pedagógica: Uma 

perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem. Coimbra: Almedina 

Bento, J. O. (1986). Acerca do Papel do Professor de Educação Física. 

Horizonte – Revista de Educação Física e Desporto, Vol. III, nº 13, p. 3-6. 

Livros Horizonte, Lisboa. 

Bento, J. O. (1995). O outro lado do Desporto: vivências e reflexões 

pedagógicas. Porto: Campo das Letras. 

Bento, J. O. (2003). Planeamento e avaliação em educação física (3ª ed.). 

Lisboa: Livros Horizonte. 

Brito, A. (1994). Psicologia do Desporto. Lisboa: Omniserviços. 

Costa, F. (1988). O Sucesso Pedagógico em Educação Física: Estudo das 

Condições e Fatores de Ensino Aprendizagem Associados ao Êxito de uma 

Unidade de Ensino. Dissertação de Doutoramento, não publicada, Instituto 

Superior de Educação Física, Universidade Técnica de Lisboa.  

Erikson, E. (1980). Identity and the Life Cycle. New York and London: W. W. 

Norton and Company. 

Esteve, J. (1992). O Mal-estar docente. Lisboa: Escher.  

Fonseca, A. (2004). Da motivação para a prática desportiva juvenil ao seu 

abandono ou das perspectivas ou influências dos realizadores aos 

comportamentos dos actores. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 4 

(2), p. 52. 

Formosinho, J. (2011). A formação prática dos professores: da prática docente 

na instituição de formação à prática pedagógica nas escolas. Revista 

Portuguesa de Formação de Professores. Universidade do Minho 



 

134 
 

Freire, A. (2001). Conceções orientadoras do processo de aprendizagem do 

ensino nos estágios pedagógicos. In Colóquio: modelos e práticas de formação 

inicial de professores. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 

Universidade de Lisboa. Disponível em: 

http://www.educ.fc.ul.pt/recentes/mpfip/pdfs/afreire.pdf 

Ketele, J.,Roegiers, X. (1998). Metodologia de recolha de dados: Fundamentos 

dos Métodos de Observações, de Questionários, de Entrevistas e de Estudo de 

Documento. Porto: Instituto Piaget. 

Martins, L. (2007). A formação social da personalidade do professor: um 

enfoque vigotskiano. Campinas: Autores Associados. 

Matos, Z. (2012/2013); Normas Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo 

de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário da FADEUP. Documento não publicado. 

FADEUP. 

Mesquita, I., Graça A. (2009). Modelos instrucionais no ensino do desporto. In I. 

Mesquita & A. Rosado (Eds.), Pedagogia do Desporto (pp. 39-68). Lisboa: 

Faculdade de Motricidade Humana. 

Nóvoa, A. (1992). Vidas de professores. Porto: Porto Editora. 

Nóvoa, A. (2009). Para uma formação de professores construída dentro da 

profissão. Lisboa: EDUCA.  

Pierón, M. (1996). Formação de Professores – Aquisições de Técnicas de 

Ensino e Supervisão Pedagógica. Lisboa: Edições FMH. 

Pierón, M. (1998). Caractérisation des incidents de discipline les plus 

marquants vécus par des enseignmants en Education Physique. Revue de L’ 

Education Physique, 

Programa Nacional de Educação Física do 3º Ciclo do Ensino Básico. (2001). 

Documento elaborado pelo Ministério da Educação. 

Rink, J. E. (1993). Teaching Physical Education for Learning. (2ª ed.). St. Louis, 

Missouri: Mosby. 



 

135 
 

Rink, J. E. (1996). Effective Instruction in physical education. In S. Silverman & 

C. Ennis (Eds.), Student learning in physical education (pp. 171-198). 

Champaign, Ilinois: Human Kinetics Book. 

Roldão, M. C. (2007). Colaborar é preciso – Questões de qualidade e eficácia 

no trabalho dos professores. Noesis (71). Lisboa: Ministério da Educação – 

DGIDC. 

Rosado, A. (2009). Pedagogia do Desporto e Desenvolvimento Pessoal e 

Social. In A. Rosado & I. Mesquita (Eds.), Pedagogia do Desporto (pp. 9-20). 

Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. 

Santos, L. (2007). Formação do professor e pedagogia crítica. A pesquisa em 

educação e as transformações do conhecimento (9ª ed.). Campinas, SP: 

Papirus. Disponível em: 

http://books.google.pt/books?id=VCH48ZlamncC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=Sa

ntos+Luciola#v=onepage&q=Santos%20Luciola&f=false 

Schon, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. Toward a New Design 

for Teaching and Learning in the Professions. São Francisco: Jossey Bass. 

Schon, D. (1991). The reflective practioner: How professionals think in action. 

Avebury: Aldershot Hants. 

Siedentop, D. (1996). Physical Education and education reform: The case of 

Sport Education. In S. J. Silverman & C. D. Ennis (Eds.), Student Learning in 

Physical Education: Applying Research to Enhance Instruction (pp. 247-267). 

Champaign, Ilinois: Human Kinetics Book. 

Siedentop, D. (2000). Developing Teaching Skills in Physical Education. (4ª 

ed.). Mountain View, Califórnia: Mayfield Publishing Company. 

Vickers, J. N. (1990). Instructional Design for Teaching Physical Activities – a 

Knowledge structures approach. (1ª ed.). Champaign, Ilinois: Human Kinetics 

Book. 



 

136 
 

Voli, F. (1998). A auto-estima do professor: manual de reflexão e ação 

educativa. Trad. Yvone Maria de Campos Teixeira da Silva. São Paulo: Edições 

Loyola. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 
 



 

XXIII 
 

ANEXOS: I - Módulo 4 da Unidade Didática de Futebol 

Nível dos Alunos Nível 1 (Introdutório) e Nível 2 (Elementar) 

Espaço de Aula Pavilhão Pavilhão Pavilhão Sintético Sintético Sintético Sintético Sala PL 

Conteúdos/Aulas 1 e 2 3 4 e 5 6 7 e 8 9 10 e 11 12 

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 M
O

TO
R

A
S 

TÉ
CN

IC
A

 

Posição Base 
Defensiva/Desarme 

A
V

A
LI

A
Ç

Ã
O

 D
IA

G
N

Ó
ST

IC
A

 

G
R

+4
x4

+
G

R
 

I/E 
 

1x1+2 (ap. 
laterais) 

E 
 

1x1+1 (ap. 
interior) 

E 
 

1x1+GR 

E 
 

2x1+GR  

E 
 

3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 
 

AVALIAÇÃO 
SUMATIVA 

 
 

GR+3x3+GR TE
ST

E
 E

SC
R

IT
O

 

Passe  

I/E 
 

1x1+2 (ap. 
laterais) 

E 
 

1x1+1 (ap. 
interior) 

E 
 

1x1+GR 

E 
 

2x1+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 
 

Receção 

I/E 
 

1x1+2 (ap. 
laterais) 

E 
 

1x1+1 (ap. 
interior) 

E 
 

1x1+GR 

E 
 

2x1+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 
 

Remate   
I/E 

 
1x1+GR 

E 
 

2x1+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 
GR+3x3+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 

TÁ
TI

C
A

 

Ofensivos 

Penetração 

I/E 
 

1x1+2 (ap. 
laterais) 

E 
 

1x1+1 (ap. 
interior) 

E 
 

1x1+GR  

E 
 

2x1+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 
 

Cobertura 
ofensiva 

   

I/E 

 
2x1+GR 

E 

 
3x2+GR 

E 

 
3x2+GR 

E 

 
GR+3x3+GR 

E/C 

 
GR+3x3+GR 

Defensivos 

Contenção 

I/E 
 

1x1+2 (ap. 
laterais) 

E 
 

1x1+1 (ap. 
interior) 

E 
 

1x1+GR 

E 
 

2x1+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 
 

Cobertura 
Defensiva 

    
I/E 

 
3x2+GR 

E 
 

3x2+GR 

E 
 

GR+3x3+GR 

E/C 
 

GR+3x3+GR 

C
U

LT
U

R
A

 
D

ES
P

O
R

TI
V

A
 

Caracterização da 
modalidade e Regulamento 

Avaliação Diagnóstica 
Objetivo 
do jogo 

Terreno de 
jogo 

Golo Penalti 
Início e 

recomeço 
do jogo 

Catões 
amarelo e 
vermelho 

 Avaliação Sumativa 
Teste 

Escrito 
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Terminologia Específica O aluno aplica a terminologia das ações motoras (desmarca, contém, dobra, etc.) 

FI
SI

O
LO

G
IA

 D
O

 T
R

EI
N

O
 

Capacidades Condicionais 

Velocidade 
O aluno realiza 2 séries de 4 repetições de velocidade 20m, percorrendo esta distância no menor tempo possível e 
sem perda de eficácia. 

Flexibilidade O aluno realiza ações motoras com grande amplitude, elevada mobilidade articular e elasticidade muscular. 

Força 

Superior – 3 séries de15 repetições (flexão/extensão de braços)  

Média – 3 séries de 15 repetições (abdominais e dorsais) 

Inferior – 3 séries de 15 repetições (saltos verticais) 

Capacidades coordenativas 
Ao longo das aulas, nos exercícios propostos, serão desenvolvidas as capacidades de reação, ritmo, orientação espacial, diferenciação 
cinestésica. 

C
O

N
C

EI
TO

S 
P

SI
C

O
SS

O
C

IA
IS

 Cooperação O aluno coopera com os colegas de turma para atingir os objetivos da situação de aprendizagem. 

Responsabilidade/Autonomia O aluno executa as atividades propostas, com ou sem a supervisão ativa do professor. 

Respeito O aluno revela respeito pelos colegas de turma, professor e materiais utilizados. O aluno respeita as regras de segurança da aula. 

Empenho/Motivação O aluno realiza os exercícios propostos revelando empenho e motivação. 

Assiduidade/Pontualidade O aluno comparece em todas as aulas cumprindo o horário estabelecido. 

O
U

TR
A

S 
IN

FO
R

M
A

Ç
Õ

ES
 

Rotinas de Segurança Bola parada enquanto o professor realiza a instrução, regra dos 3’’, arrumar o material que não está a ser utilizado. 

Materiais Bolas de futebol, coletes, cones, sinalizadores, apito, cronómetro. 
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ANEXOS: II - Plano de Aula 

Professor Estagiário: Marco Leal Ano/ Turma: 8º C Data: 15-05-2013 

Professor(a) Orientador(a): Tiago Sousa Nº de Alunos: 22 Hora: 10.15h 

Professor Cooperante: Carlos Alberto Moreira Espaço: Sintético Duração: 90minutos (75 minutos de tempo útil) 

Local: Escola Secundária Joaquim de Araújo Material: 4 bolas de futebol; sinalizadores e coletes 

Aula nº 81 e 82 Sessões nº 4 e 5 de 12 

Unidade Didática: Outras/Futebol 

Função Didática (Conteúdos): Exercitação do passe, receção, condução de bola, posição defensiva e remate; Exercitação dos 

princípios táticos de penetração e contenção; Introdução e Exercitação da cobertura ofensiva 

Objetivos: Habilidades Motoras: Melhorar a relação com a bola (passe, receção, condução de bola e remate); Condição Física: 

Aumentar a resistência através de jogo, aumentar a força média e superior; Conceitos Psicossociais: Demonstrar fair-play e 

responsabilidade 

 

TP 
Objetivos 

Comportamentais 
Situações de Aprendizagem Componentes Críticas 

Organiz. 

Alunos 

P
ar

te
 In

ic
ia

l 

5’  Breve conversa sobre os objetivos da aula Concentração  

10’ 

O aluno recebe e 
passa a bola, dentro 
do campo delimitado, 
enviando-a na direção 
do colega deslocando-
se para trás da fila 
contrária, melhorando 
o passe, receção e 
condução de bola. 

O aluno, ao apito, 
desloca-se sem bola 
em velocidade até ao 
cone da cor indicada 
pelo professor. 

 

Deslocamento com bola 

Turma dividida em 4 grupos que por sua vez divide-se 
em duas colunas frente a frente afastadas 10m. Cada 
grupo tem uma bola e durante 1’ realizam passe, 
condução de bola entre si deslocando-se para o fim da 
outra fila. Ao apito, os alunos param a bola e deslocam-
se até ao cone da cor indicada pelo professor (sem bola). 
Os últimos 5 alunos a chegar ao cone realizam 5 saltos 
canguru. 

 

Condução de bola 
- Contactar a bola com os 
dois pés; 
- Manter a bola no seu raio 
de ação; 
- Não centrar o olhar na 
bola. 
Passe 
- Contactar a bola com a 
parte interna do pé; 
- Colocar o pé de apoio ao 
lado da bola; 
- Enviar a bola na direção 
do colega. 
Receção 
- Observar a trajetória da 
bola; 
- Amortecer a bola e 
mantê-la no seu raio de 
ação. 
 
- Deslocar-se apenas dentro 
do espaço delimitado. 
- Reagir rapidamente ao 
sinal do professor. 
- Deslocar-se em velocidade 
para o cone indicado. 

O professor 
observa por 
fora toda a 
turma 

O professor 
percorre por 
fora de todos 
os grupos 
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P
ar

te
 F

u
n

d
am

en
ta

l 

10’ 

O aluno realiza 
penetração para a 
baliza em situação de 
1x1+Gr, reagindo 
rápido ao estímulo do 
professor e 
finalizando. 

A turma divide-se nos mesmos 4 grupos. Cada grupo 
divide-se em 2 e um elemento assume a posição de Gr. É 
atribuído o número 1 e 2 a cada elemento dos grupos. 
Quando o professor refere um dos números o referido 
tem que reagir rapidamente para a bola tentando 
finalizar. A bola é fixa num ponto. Quem perder faz 2 
extensões de braços.  

 

- Reagir rapidamente ao 
estímulo sonoro 
Quem chega 1º à bola: 
Penetração 
Conduzir a bola na direção 
da baliza 
Remate 
- Finalizar colocando a bola 
na baliza no local mais 
longe do Gr. 
Quem chega depois: 
Contenção/desarme: 
- Colocar-se entre o 
adversário e a baliza; 
Manter uma posição baixa, 
com um dos apoios 
ligeiramente à frente. 

O professor 
por fora dos 
4 grupos 
observa toda 
a turma. 

15’ 

O aluno realiza 
penetração em 
situação de 2x1+Gr, 
ultrapassando o 
defensor e assumindo 
uma posição favorável 
para finalizar. 

O aluno realiza 
contenção e interceta 
a bola ao atacante, 
em situação de 
2x1+Gr, mantendo 
uma posição 
defensiva e 
impedindo que este 
finalize a jogada. 

2x1+Gr 

Turma dividida nas mesmas 4 equipas. Um dos alunos 
assume a posição de guarda-redes (Gr),dois posiciona-se 
no cone situado no meio-campo (atacante) e os 
restantes colocam-se no cone situado ao lado da baliza 
com bola (defensor). O defensor passa a bola a um dos 
atacantes e desloca-se para fora da área na sua direção. 
Depois, em posição média, condiciona a ação do 
atacante, sem intercetar a bola. Os atacantes devem 
ultrapassar o defensor e rematar à baliza. Os alunos 
trocam de posição após o remate à baliza (Gr passa a 
defensor, este passa a atacante que por sua vez passa a 
Gr). O que vencer marcar mais, conta 5 flexões para os 
colegas. 

 

Atacantes: 
Penetração 
Conduzir a bola na direção 
da baliza 
Cobertura ofensiva: 
- Ajudar o colega de equipa 
que tem bola, oferecendo 
uma linha de passe segura 
atrás do mesmo  
Remate 
- Finalizar colocando a bola 
na baliza no local mais 
longe do Gr. 
 
Defesa: 
Desarme 
- Manter a posição 
defensiva (centro de 
gravidade baixo e 
posicionamento diagonal 
em relação ao atacante); 
- Esperar o momento certo 
para intervir sobre a bola; 

O professor 
coloca-se no 
exterior a 
observar e 
corrigir os 
alunos 
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20’ 

O aluno realiza as 
ações técnicas e 
táticas, em situação 
de jogo Gr+3x3+Gr, 
diferenciando os dois 
momentos do jogo 
(ataque e defesa).  

Jogo Gr+3x3+Gr (TORNEIO) 
 
Os rapazes divididos em 3 equipas. Durante 7’ realiza-se 
jogo Gr+3x3+Gr. A equipa que está de fora realiza 
trabalho de força. O capitão é responsável por organizar 
a equipa e por realizar as substituições. Estas últimas são 
efetuadas a cada golo sofrido ou marcado pela equipa. 
No final de cada jogo as equipas reúnem-se e registam o 
resultado final, vence a equipa que mais pontos somar (3 
por vitória, 2 por empate e 1 por derrota). 
 
As raparigas realizam jogo Gr+3x3+Gr entre si, durante 
os 3 jogos. A equipa que tiver mais pontos ganha no 
final. 
 

Ataque 
- Ocupar os três corredores 
(um em cada); 
- Portador da bola no 
corredor central; 
- Um dos alunos desmarca-
se na direção da baliza; 
- O outro apoia o portador 
da bola (equilíbrio 
defensivo); 
 
Defesa 
- Um aluno realiza 
contenção ao portador da 
bola; 
- Os restantes realizam as 
coberturas defensivas, 
intervindo se o primeiro for 
ultrapassado; 

O professor 
coloca-se no 
exterior a 
observar e 
corrigir os 
alunos 

P
ar

te
 F

in
al

 

10’ 
Desenvolver a força 
superior inferior e 
média 

Força Superior e Média 

Os alunos distribuem-se pelas linhas, separados cerca de 
um metro. Ao apito realizam 10 repetições de 
abdominais, dorsais e extensões de braços, a uma 
cadência indicada pelo professor. São realizadas três 
séries de cada.  

Força Média 
Abdominal: MI fletidos e 
ligeiramente afastados; MS 
estendidos e paralelos ao 
tronco. 
Dorsal: deitados em 
decúbito ventral; elevar o 
tronco com os MI 
contactados com o solo. 
Força Superior 
Mãos afastadas à largura 
dos ombros; Tronco e MI 
alinhados 

Alunos 
colocam-se 
por equipas 
em frente ao 
professor 

5’ Retorno à calma 
Diálogo com os alunos sobre a aula realizada. 
Observação das pontuações. 

 

Alunos 
sentados 
diante o 
professor. 



 
 

 


