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Resumo 

Este documento tem como objetivo último descrever todo o processo de 

ensino-aprendizagem vivenciado no âmbito do Estágio Profissional, 

enquadrado no 2º ano do 2º ciclo de Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A Prática de Ensino Supervisionada decorreu na Escola Secundária D. Dinis no 

ano letivo de 2012/2013, sendo orientado por uma professora do quadro de 

escola, contando também com a orientação e o acompanhamento de uma 

professora da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Desta forma, o presente relatório de estágio assume a contextualização da 

minha prática pedagógica, tendo como ponto de partida as minhas crenças, os 

meus objetivos, as minhas vivências e as minhas dificuldades, neste longo 

caminho de formação inicial como professor de educação física, sustentado de 

uma forma crítica e fundamentada. 

Este relatório organiza-se em seis partes: 1ª - introdução, onde estão descritos 

os propósitos do relatório; 2ª – dimensão pessoal, onde o meu percurso, as 

minhas expetativas iniciais e o meu entendimento do que é o estágio 

profissional é realçado; 3ª - enquadramento da prática profissional, onde faço 

uma caraterização do contexto de estágio, a escola, os alunos, o meio 

envolvente, as condições materiais; 4ª - realização da prática profissional, onde 

apresenta reflexões acerca da organização e gestão do processo de ensino-

aprendizagem, a participação na escola e relações com a comunidade; 5ª – 

apresenta um estudo realizado em contexto escolar; 6ª - conclusões e 

perspetivas para o futuro, realçando a importância da realização do Estágio 

Profissional na minha formação pessoal e profissional. 

Assim, o relatório de estágio é uma oportunidade crucial para o meu 

desenvolvimento e aprendizagem, na minha formação enquanto professor de 

educação física.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO; EDUCAÇÃO FÍSICA; REFLEXÃO 

CRÍTICA; ENSINO-APRENDIZAGEM; SER PROFESSOR.  
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Abstract 

This document has as final goal describe the whole process of teaching-

learning experienced in the ambit of professional internship, framed  in the 

second year of the second cycle of teaching physical education in primary and 

secondary in the Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

The practice of supervised teaching occurred at Escola Secundária D.Dinis in 

the academic year of 2012/2013, being guided by a teacher of a school staff 

member, also counting with the guidance and monotoring of a teacher of the 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

So, this internship report assumes the context of my teaching practice, having 

as a starting point my beliefs, my goals, my experiences and my difficulties, in 

this initial training as a teacher of physical education. 

This report is divided into six parts: First – The introduction, where i describe the 

purpose of this report; Second – The personal dimension, where my route, my 

initial expectation, and my initial understanding of what the professional stage 

is; Third – the framework of the professional practice, where i make a 

characterization of the context of the internship, school, students, environment 

and the material conditions; Forth – Realization of the professional practice, 

where i present my reflections about the organization and management of the 

process of the teaching-learning, the school envolvement  with the community; 

Fifth- Presents a study made in school contexto; Sixth - Conclusions and 

perspectives for the future, highlighting the importance of the realization of the 

Professional stage in my personal and professional formation. 

To conclude, the stage repotr is a crucial opportunity  for my development and 

learning, in my formation as a teacher of physical education. 

 

 

KEYWORDS: STAGE; PHYSICAL EDUCATION; CRITICAL REFLECTION; 

TEACHING-LEARNING, BE A TEACHER. 
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O presente documento denominado de “Relatório de Estágio 

Profissional” refere-se ao Estágio Profissional realizado no âmbito do 2º ciclo 

de Ensino da Educação Física nos ensinos Básico e Secundário da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. 

Foi elaborado tendo como premissas estruturais as experiências e as 

vivências ao longo do Estágio Profissional, no confronto com os dados do 

macrocontexto teórico, através do processo reflexivo, nesta medida, a 

elaboração do relatório de estágio é mais um degrau na minha construção 

profissional, enquanto professor de Educação Física. 

A estruturação e organização do Estágio Profissional tal como está 

previsto nos documentos orientadores, permite aos Estudantes-Estagiários 

uma lecionação em situação real de ensino, nas condições do exercício 

profissional para o qual nos prepara, uma vez que os alunos são reais, as 

dificuldades que deles pode emanar são reais e toda a conceção, planeamento 

e avaliação são reais. Assim, o relatório de estágio profissional é uma 

apresentação devidamente refletida do confronto teoria-prática, a partir das 

vivências, inquietações, dificuldades, momentos marcantes, associados a todo 

o processo de formação inicial de professores. Como refere Alarcão (1996, p. 

175), devemos aceitar o sujeito em formação, quer seja o professor ou o aluno, 

como sendo alguém que pensa e tendo o direito de construir o seu próprio 

conhecimento. Assim, o Estágio Profissional deve ser visto como um processo 

muito rico para o estudante-estagiário, uma vez que permite a evolução do 

conhecimento, quer teórico quer prático, do estudante-estagiário. 

Desta forma, o Estágio Profissional deve ser encarado como um projeto 

de formação, onde existe um grande confronto entre a teoria e a prática, 

através de uma atitude reflexiva. Este período é fundamental para que o 

estudante-estagiário encare a profissão de Professor, na qual para além da 

reflexão, o espírito crítico e a forte aquisição de saberes são essenciais para a 

sua construção e para um ensino de qualidade. “O Estágio Profissional visa a 

integração no exercício da vida profissional de forma progressiva e orientada, 

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 
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nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão”. (Matos, 2012a). 

Com a realização deste relatório de estágio, tenho como finalidade 

chegar a outro patamar de competência em que, através da reflexão sobre a 

ação e sobre a reflexão da ação se firme uma atuação profissional não rotineira 

mas sim marcada pelo questionamento baseado na vontade e intuição, que 

implica a busca de soluções lógicas e racionais para os problemas, que me 

possibilitaram, em grande medida, a construção dos alicerces da minha 

identidade profissional, sendo que esta deverá estar em consonância com o 

que ser Professor exige. Tendo este relatório um cariz muito pessoal e único, 

uma vez que se refere ao meu percurso enquanto estudante-estagiário, foi 

construído através da reflexão crítica desse mesmo percurso mas também com 

um forte apoio do Projeto de Formação Inicial, do Diário de Bordo e de vários 

documentos de apoio que ao longo de todo este trajeto foram fundamentais 

para o meu desenvolvimento pessoal e profissional.    

Desta forma, o Relatório de Estágio Profissional apresenta-se dividido 

em seis partes fundamentais, que de uma forma muito particular e 

fundamentada, expõe todo o meu trajeto, ao longo de um ano letivo na Escola 

Secundária de D. Dinis. 

A primeira parte faz referência ao enquadramento conceptual do estágio 

no contexto de formação inicial, à sua caraterização e aos seus objetivos, à 

finalidade e processo de realização do relatório e à estrutura do mesmo. 

A segunda parte refere-se à dimensão pessoal, onde o meu percurso, as 

minhas expetativas iniciais e o meu entendimento do que é o Estágio 

Profissional é realçado. 

A terceira parte diz respeito ao enquadramento da prática profissional, 

onde faço uma caraterização do contexto de estágio, a escola, os alunos, o 

meio envolvente, as condições materiais; faço também referência ao contexto 

de natureza funcional, legal e institucional.       
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A quarta parte debruça-se sobre a realização da prática profissional ao 

longo deste ano letivo. Esta parte será subdividida pelas 4 áreas de 

desempenho, que permitem a minha evolução enquanto professor.  

Na quinta parte está incluído o estudo de Investigação, que tem como 

temática a Motivação para as aulas de educação física. 

Para terminar, na sexta parte faço uma conclusão final de todo este 

processo de estágio, realçando as conclusões e perspetivas para o futuro.   
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2. DIMENSÃO PESSOAL 
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2.1.  Enquadramento Biográfico 

 

Falando sobre mim, eu sou o Rui Castro, nasci na cidade de Guimarães 

no ano de 1989. Vivo com os meus pais e desde sempre estes foram, são e 

serão a minha pedra basilar, apoiando-me em todo o meu trajeto académico e 

na construção da pessoa que sou hoje.  

Relativamente ao meu percurso académico, desde cedo pude afirmar-

me como um aluno empenhado e com bastante interesse pelos conhecimentos 

adquiridos ao longo dos anos e nas diversas escolas por que passei. Neste 

sentido, todas as escolas que frequentei são próximas do meu local de 

residência, uma delas pertence a Moreira de Cónegos e a outra pertence a Vila 

das Aves.  

Concluídos os estudos ao nível do secundário chegou o difícil momento 

das escolhas e dos interesses futuros, no que à formação superior diz respeito, 

sendo eu um atleta de um clube de formação desportiva e estando desde 

sempre ligado ao desporto, surgiu de forma natural o interesse pela Educação 

Física e Desporto. Assim, realizei os pré-requisitos necessário para ingressar 

neste curso e após o concurso a nível nacional fiquei colocado no Instituto 

Politécnico de Bragança. Todavia, apesar desta colocação numa escola 

pública, não foi o que pretendia, uma vez que queria permanecer junto da 

minha família e poder também continuar o meu percurso desportivo no clube 

que até então estava vinculado. 

Neste momento tive que optar entre duas realidades, ir para longe da 

família mas numa escola pública ou estar junto da família mas numa escola 

privada. A decisão tomada foi a segunda, pelo que realizei a minha licenciatura 

no Instituto Superior da Maia, onde como e lógico pude aprender muitas coisas, 

retirar ensinamentos para o futuro e vivenciar um ambiente completamente 

diferente daquilo que eu estava à espera. Licenciei-me, então, em Educação 

Física e Desporto no Instituto Superior da Maia, entre os anos de 2008 e 2011.  
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Apesar disso, não me encontrando satisfeito com os conhecimentos 

adquiridos nesta instituição, senti a necessidade de continuar e de enriquecer a 

minha construção e formação profissional. 

 Após a conclusão da licenciatura, senti que não estava satisfeito e decidi 

aprender ainda mais, apostando na minha formação enquanto professor de 

Educação Física. Para isso, candidatei-me ao Mestrado em Ensino de 

Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. Esta faculdade sempre foi a minha primeira escolha 

quer na licenciatura quer posteriormente no mestrado, todavia como no 

primeiro não tinha média para entrar, estava receoso que no mestrado viesse a 

ocorrer o mesmo cenário, contudo isso não se verificou. Foi então que outros 

receios surgiram, nomeadamente o de entrar para um novo ambiente, novas 

pessoas, novos professores, enfim nova realidade.   

 Apesar destas preocupações iniciais, após alguns dias de aulas, estas 

preocupações e estas dúvidas foram dissipando-se e deram lugar às certezas 

e á convicção de que estava no local certa e com os professores e colegas 

certos para o meu grande objetivo que é a minha formação enquanto professor 

de Educação Física. 

 

No que à minha formação desportiva diz respeito, desde sempre que o 

gosto pela prática de atividade física se manifestou. Inicialmente esta atividade 

desportiva não era estruturada, isto é, era realizada em ambientes informais, 

na rua com os restantes colegas e vizinhos. Todavia, a partir dos meus 10 anos 

de idade entrei para o Clube Desportivo das Aves e desde então fui um 

praticante de futebol, desta feita de forma institucionalizada, até aos meus 18 

anos de idade, onde depois de terminar a minha formação no escalão de júnior, 

não dei seguimento, por diversos motivos, à prática da modalidade.  

 Depois de terminar o meu percurso como jogador de futebol, surgiu a 

oportunidade de trabalhar como preparador físico de futebol, no Futebol Clube 

de Vilarinho, sendo esta equipa amadora, pertencendo à Divisão de Honra da 

Associação de Futebol do Porto. Foi uma experiência muito enriquecedora e 
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que me permitiu colocar em prática aprendizagens que obtive no meu trajeto 

académico, até então.   

 Atualmente, em conformidade com a vida de Estudante-Estagiário, 

mantenho funções como treinador na Escola de Futebol Miguel Roriz, em 

Santo Tirso.  

 O meu percurso até então contribuiu, em grande medida, para a minha 

formação como treinador, mas também permitiu retirar alguns ensinamentos, 

abrindo-me desta forma, os meus horizontes para a evolução da minha 

conceção enquanto professor de Educação Física. 

  

 

 

 

2.2 Expetativas em relação ao Estágio Profissional  

 

Todo o estudante-estagiário almeja chegar ao estágio profissional, o 

mais rapidamente possível, uma vez que é sinal de todo um trajeto realizado e 

o culminar de todo um ciclo de aprendizagens, uma vez que o Estágio 

Profissional carateriza-se por um período da formação mais específico e 

devidamente enquadrado na profissão, onde as nossas atividades e funções 

estão diretamente ligadas ao ser Professor. Ao invés da formação que tive até 

então, que se carateriza pela aquisição de saberes teóricos de base, 

devidamente enquadrados e contextualizados que nos ajudarão a enfrentar de 

uma forma mais sólida o processo de Estágio Profissional. 

As minhas expetativas em relação ao estágio profissional são 

construídas com base na conceção de que este permitirá o alcançar de um 

patamar mais elevado na minha formação e de que será certamente um 

período chave, que me permitirá certamente adquirir capacidades, 

conhecimentos e competências que são inerentes à docência. 

 O entusiasmo em relação ao Estágio Profissional são os melhores, é um 

sonho que cada dia que passa se torna realidade, uma vez que foi com este 

intuito que entrei pela primeira vez para o ensino superior. No estágio 
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profissional surgem os verdadeiros problemas, os problemas concretos 

inerentes à prática, vão surgir e é neste contexto que todas as minhas 

capacidades enquanto professor serão colocadas à prova. 

 No Estágio Profissional trata-se de encarar verdadeiramente a realidade 

da docência, é nesta fase que assumimos uma turma, sou eu que tenho que 

fazer os alunos evoluir, utilizar estratégias para que essa evolução seja uma 

realidade e sou eu que tenho que responder pela avaliação dos meus alunos. 

Por outro lado, sou eu o primeiro a proteger e a dar umas palavras amigas e de 

incentivo aos meus alunos, porque tudo aquilo que eu conseguir de bom ou de 

menos bom será também mérito ou demérito deles. 
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2.3 Entendimento do Estágio Profissional 

 

Se olharmos para o Estágio Profissional desde que este se inicia até que 

este termina, este deve ser considerado como o período de tempo 

fundamental, significativo e único para a formação da competência profissional 

de um professor e da sua construção pessoal.  

O Estágio Profissional tem como objetivo primordial a integração dos 

conhecimentos adquiridos pelo estudante-estagiário ao longo de todo o seu 

processo de formação, de forma sustentada e supervisionada, através da 

prática de ensino supervisionado em contexto real, isto é, com alunos reais, 

com constrangimentos reais e com necessidades específicas reais e distintas 

uns dos outros. Toda a atuação do professor-estagiário deverá ter como 

objetivo último a promoção de um ensino de qualidade e que proporcione 

aprendizagens significativas para os alunos. 

Como refere Matos (2012, p. 3), “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. O 

projeto de formação tem como objetivo a formação do professor profissional, 

promotor de um ensino de qualidade.”  

Para que toda a atuação do Estudante-Estagiário esteja repleta de 

significado e que o Estágio Profissional desenvolva as potencialidades e 

minore as fragilidades de cada um, é necessário que a atuação do Estudante-

Estagiário esteja pautada por um espírito crítico e reflexivo. Desta forma, todo o 

desenrolar do manancial de atividades que são inerentes ao estatuto do 

professor e mais concretamente ao Estudante-Estagiário, é necessário que 

essas atividades estejam sustentadas e devidamente refletidas e justificadas, 

para assim se poder perceber a forma de atuação do Estudante-Estagiário.     

“Um professor reflexivo que analisa, reflete e sabe justificar o que faz em 

consonância com os critérios do profissionalismo docente e o conjunto das 
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funções docentes entre as quais sobressaem funções letivas, de organização e 

gestão, investigativas e de cooperação” (Matos, 2012, p. 3). 

Por tudo isto, o Estágio Profissional assume-se como a etapa mais 

importante na formação do Estudante-Estagiário, uma vez que é nesta fase em 

que os verdadeiros desafios e obstáculos vão surgir e cabe-me a mim saber 

soluciona-los e dar uma resposta cabal a cada uma dessas situações. É 

também o passar de abordagens mais teóricas (que são transmitidas na 

universidade) para algo de bem concreto e real, que são os meus alunos e os 

problemas que deles podem emanar.  

  



15 
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3.1. Enquadramento legal e institucional 

Após a reestruturação implementada com à entrada em vigor do 

processo de Bolonha, várias foram as alterações que se verificaram no 

plano curricular dos diferentes cursos superiores. Relativamente à 

Educação Física e Desporto e à formação de Professores, estes para 

puderem lecionar no 2º ciclo, no 3º ciclo e no ensino secundário têm a 

necessidade de obter o grau de Mestre, o que não acontecia no antigo 

plano de estudos.    

 A estrutura e funcionamento do Estágio Profissional (EP) consideram os 

princípios decorrentes das orientações legais nomeadamente as constantes do 

Decreto-lei nº 74/2006 de 24 de março e o Decreto-lei nº 43/2007 de 22 de 

fevereiro e têm em conta o Regulamento Geral dos segundos Ciclos da UP, o 

Regulamento geral dos segundos ciclos da FADEUP e o Regulamento do 

Curso de Mestrado em Ensino de Educação Física. 

 O Estágio Profissional funciona como uma unidade curricular que está 

inserida no plano de estudos do Mestrado em Ensino de Educação Física nos 

ensinos Básico e Secundário, funcionando no 3 e 4 semestres deste mesmo 

curso. Estes dois semestres são destinados essencialmente para a prática de 

ensino supervisionado, onde a cada estudante-estagiário lhe é atribuída uma 

turma e ficando o Professor (a) Cooperante responsável por supervisionar 

todas as aulas e orientar o percurso do estudante-estagiário ao longo do ano 

letivo. 

 Em termos funcionais, o Estágio profissional visa a integração do 

conhecimento prático e teórico fundamental para o professor, numa prática real 

de ensino e contextualizada no espaço escolar. Pretende formar o professor 

profissionalmente e dotá-lo de capacidades de promoção de um ensino de 

qualidade, que seja reflexivo e que saiba justificar as suas opções de acordo 

com os critérios profissionais. Assim, o professor assume uma pluralidade de 

funções que nos remete para uma ideia de polivalência e alternância de papéis 

que nos permite um constante confronto entre a teoria e a prática.  
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Estas competências profissionais, associadas a um ensino da Educação 

Física e Desporto de qualidade, reportam-se ao Perfil Geral de Desempenho 

do Educador e do Professor (Decreto-lei nº 240/2001 de 17 de agosto) e 

organizam-se nas seguintes áreas de desempenho:  

 

I. Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem 

II. Participação na Escola 

III. Relação com a comunidade 

IV. Desenvolvimento profissional 

 

 

3.2. Enquadramento funcional da Prática de Ensino 

Supervisionada 

3.2.1. A Escola Secundária de D. Dinis 

“ A construir o futuro” (ESDD, 2012) 

A escola onde fiquei colocado neste Estágio Profissional foi a Escola 

Secundária de D. Dinis em Santo Tirso. Entre as várias escolas disponíveis, 

esta sempre foi a que mais me interessou por dois fatores, o primeiro pela 

proximidade de minha casa, a segunda pela qualidade de ensino e pelos 

apontamentos positivos que recebia; até então nunca tinha sido aluno desta 

escola e só a tinha visitado uma ou duas vezes. 

Esta escola, inaugurada a 14 de outubro de 1983, está atualmente a ser 

requalificada no âmbito do programa de modernização das escolas 

portuguesas liderado pelo Parque Escolar. Possui diferentes níveis de ensino, 

que vão desde o 7º ano até ao 12º ano, apresentando uma vasta oferta 

formativa com 100 professores, para cerca de 900 alunos. 

No que diz respeito ao grupo 620 - Educação Física - é composto por 11 

professores e 6 estagiários provenientes da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto.  

Atualmente, as condições de trabalho são muito boas, uma vez que a 

escola possui um pavilhão desportivo e uma sala de ginástica completamente 
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novos, bem como material desportivo para as diferentes modalidades 

abordadas nas aulas de educação física. No entanto, o espaço desportivo 

exterior (pista de atletismo e campo de jogos) está ocupado por contentores 

que funcionam como salas de aula, desta forma é impossível lecionar atletismo 

com a exceção de salto em altura que é realizado no espaço de ginástica. Por 

sua vez, o Ginásio Clube de Santo Tirso, disponibiliza o seu pavilhão 

desportivo e a sua piscina, em horários específicos, para que as aulas possam 

decorrer com o maior espaço possível para cada turma. É uma parceria muito 

importante, uma vez que para além dos espaços disponibilizados, permite que 

os alunos possam abordar outras modalidades, nomeadamente a natação, 

caso contrário seria vedada essa oportunidade, com prejuízo para os alunos.  

Por outro lado, apesar das boas condições das instalações desportivas 

para a lecionação das diferentes aulas, é necessário ter em consideração o 

roulement da ocupação das instalações desportivas, o que condiciona toda a 

planificação e organização das aulas.  

É importante referir que a Escola Secundária de D. Dinis tem uma 

cultura desportiva muito forte e é constantemente incentivada e implementada 

nas diferentes aulas e nas diferentes atividades que nela decorrem. É uma 

escola que aposta bastante no Desporto Escolar, onde obtém um número 

elevado de participantes e com resultados reconhecidos.  

Relativamente ao meio envolvente, a escola situa-se no centro da 

cidade, com uma vasta rede de transportes, acolhendo em grande parte alunos 

provenientes de todo o concelho. 

A área de influência da Escola Secundária de D. Dinis é essencialmente 

formada pelas 24 freguesias que constituem o recém-alargado perímetro 

urbano do Concelho e sobre a qual ela exerce a sua intervenção relativamente 

aos alunos que a frequentam. A sua capacidade de atração repercute-se no 

alargamento desta área, ou seja, para além da realidade do concelho, em 

resultado da melhoria da qualidade e especificidade da sua oferta. 

 Após este trajeto de quase um ano, onde o convívio com os diferentes 

professores e funcionários foi uma constante, é com grande entusiasmo que 
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posso assegurar que a comunidade educativa foi muito acolhedora e colocou 

sempre ao meu dispor toda a sua ajuda e colaboração. A esta hospitalidade 

pode juntar-se um forte profissionalismo quer dos professores quer do corpo 

não docente, que é um meio facilitador da integração dos alunos e que estes 

têm a escola como sendo competente e vendo nela uma referência onde 

podem confiar a sua formação e educação, de modo a construir as pedras 

basilares do seu futuro. 

 

3.2.2. Núcleo de Estágio 

 A escola Secundária de D. Dinis acolheu seis estudantes estagiários que 

estão divididos em dois núcleos de estágio. O núcleo 1, ao qual eu pertencia, 

era constituído por mais dois colegas Ana Rita e Luís Fernandes e foi orientado 

pela professora Mestre Manuela Machado e pela Professora Doutora Zélia 

Matos.  

 O facto de pertencermos a um grupo onde as pessoas que o constituem 

encontram-se na mesma situação e partilham as suas vivências, dificuldades, 

inquietações, conhecimentos e estratégias, permitiu-me em grande medida 

crescer enquanto professor e enfrentar todas as dificuldades e preocupações 

que esta etapa acarreta na vida de qualquer estudante estagiário. 

 No que diz respeito às reuniões de núcleo, estas ocorriam duas vezes 

por semana, com a duração de aproximadamente uma hora e meia, estas 

reuniões foram fundamentais para a exposição de dúvidas, medos e 

ansiedades mas que ao longo do ano vieram a tornar-se fundamentais na 

minha evolução e no meu enriquecimento pessoal e profissional, enquanto 

futuro professor de educação física. Nestas reuniões, bem como ao longo de 

todo este processo, ficou patente a partilha, o espírito de grupo, a humildade no 

sentido de admitirmos os nossos erros bem como na tentativa incessante de os 

melhorar e a apreciação crítica que fazíamos do trabalho uns dos outros.  

 Para além das reuniões de núcleo, o nosso núcleo não prescindiu de 

assistir a todas as aulas dos estudantes estagiários que constituem este 
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núcleo, o que permitiu a nossa evolução, uma vez que íamos retirando ilações 

das aulas dos nossos colegas e íamos alterando algumas coisas e adaptando 

outras no sentido de estas estarem de acordo com as nossas turmas e com as 

metas e objetivos estabelecidos para as mesmas. Esta constante observação 

permitiu, também, que as nossas reflexões fossem mais ricas e que 

pudéssemos ir buscar exemplos às aulas dos outros elementos do núcleo de 

estágio e refletir acerca de determinado acontecimento ou exercício. 

 Assim, como refere Alarcão e Tavares (2003), “o agir profissional do 

professor não pode ser, na atualidade, realizado apenas em situação de 

isolamento. A complexidade dos problemas exige trabalho em equipa 

decorrente da assunção de projetos comuns”. 

 

3.2.3. A turma 11ºC e a Relação com os Alunos 

O conhecimento por parte do professor dos seus alunos é um passo 

importante e no caminho certo de uma correta abordagem e de uma boa 

planificação de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, um professor empenhado e preocupado deve ter em 

consideração o meio familiar dos seus alunos, os problemas de saúde, as suas 

capacidades motoras bem como as suas ambições e expetativas para o futuro. 

Só com esta contextualização e com este conhecimento por parte do professor, 

dos seus alunos é que estaremos a dar um passo certo para o sucesso. 

Todo o processo de ensino-aprendizagem é influenciado por fatores que 

lhe são extrínsecos bem como por fatores que lhe são intrínsecos, 

condicionando a atuação do professor de uma forma mais evidente ou menos 

evidente. Assim sendo, se o professor for conhecedor dos fatores intrínsecos 

fica mais simplificada a tarefa de intervenção junto dos alunos, colmatando 

algum problema que daí possa surgir. 

Por conseguinte, a caraterização da turma torna-se algo fundamental, 

uma vez que permite perceber quais as causas e fatores que possam explicar 

eventualmente algum problema manifestado pelos alunos, adaptando e 
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adotando assim, estratégias de atuação, perante esses problemas, mais 

eficazes e proficientes. 

Por tudo isto acima mencionado, reflete-se a importância das fichas 

individuais dos alunos entregues e devidamente preenchidas aquando da aula 

de apresentação no início do ano letivo. 

No que diz respeito às fichas individuais dos alunos, estas possuem 

questões que nos dão informações relativamente ao próprio aluno, do 

encarregado de educação, do agregado familiar no que diz respeito à saúde, à 

disciplina de educação física, à prática desportiva, à alimentação dos próprios 

alunos e as suas aspirações para futuro a nível profissional. 

Estas informações, depois de devidamente analisadas e tratadas, 

permitem ao professor situar-se e conhecer de forma mais acentuada e 

profunda os seus alunos nas dimensões acima mencionadas.      

Assim, a minha turma é o 11º C da Escola Secundária de D. Dinis, que 

frequentam o curso de ciências e tecnologias. Esta turma é constituída por 17 

alunos dos quais 5 são rapazes e 12 são raparigas, com uma média de idades 

de 16 anos. A maioria é natural de Santo Tirso, o seu local de residência é 

próximo da escola, o que facilita a deslocação para a mesma. 

No que diz respeito à prática desportiva, a turma apresenta bons níveis 

de atividade física, onde 12 alunos praticam algum tipo de modalidade 

desportiva extraescolar. Contudo, no que concerne ao Desporto Escolar, e 

apesar dos incentivos, a turma não apresenta qualquer aluno inscrito. 

Relativamente ao interesse pela disciplina de Educação Física, foi possível 

verificar que todos demonstram gosto pela mesma, destacando os desportos 

coletivos.  

Centrando a nossa atenção nas capacidades motoras e nos 

conhecimentos dos alunos, a turma evidencia excelentes desempenhos, tendo 

grande disponibilidade para as diferentes modalidades lecionadas. Ao longo do 

ano, foi possível constatar uma evolução positiva na generalidade dos alunos. 

Relativamente ao comportamento da turma, numa fase inicial foi difícil fazer 
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demonstrar a minha presença e a minha autoridade enquanto professor, esta 

constatação foi transversal a todos os professores da turma, encontrando 

algumas justificações para tal comportamento na formação de grupos dentro da 

turma o que aumentava as intrigas e os problemas entre eles. Com o passar do 

tempo, com uma tomada de posição mais vincada e com um diálogo 

construtivo foi possível alterar este comportamento e neste momento não se 

verificam maus comportamentos significativos.  

 

3.2.4. O processo de Agregação de Escolas 

Aquando da minha entrada na Escola Secundária de D. Dinis, numa das 

reuniões de departamento, foi-nos informado do estado do processo de 

agregação da escola, bem como das diferentes hipóteses de agregação que 

estavam à data a serem ponderadas e analisadas como solução às exigências 

realizadas pelo Ministério da Educação.  

Assim, apesar de numa fase inicial este assunto não me parecer 

significativo e com pouca relevância e interferência para o meu processo de 

estágio profissional, numa fase final veio a ter contornos e interferências que de 

todo esperava. 

Apesar de não ter interferido nas minhas aulas, propriamente ditas, todo 

este processo e todas as implicações administrativas, organizativas e sociais 

este processo de agregação trouxe para junto dos alunos, professores e 

funcionários um enorme sentimento de revolta, numa primeira fase, e um 

sentimento de descontentamento e de desmotivação, numa fase final, uma vez 

que os alunos tinham em mãos os testes intermédios e toda a agitação que 

isso acarreta, por outro lado, para além da normal agitação que a substituição 

de um diretor pode acarretar. 

Em meu entender, se era objetivo proceder à agregação de escolas, 

parece-me lógico que este processo deveria ser levado a cabo num período em 

que a sua afetação educativa fosse menos significativa, sendo assim, o melhor 
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momento para tal poderia ser no final do 3º período, ou então imediatamente 

após o término dos exames nacionais que se realizam na escola em questão.  

Na fase em que se estava a proceder à mudança do diretor para uma 

Comissão Administrativa Provisória (CAP), sentiu-se um grande clima de 

inquietação e de desconfiança com o que se avizinhava. 

No que ao processo de estágio diz respeito, nesta fase, os dois núcleos 

de estágio estavam a proceder à implementação dos inquéritos referentes ao 

projeto colaborativo de investigação, que constará neste relatório de estágio, 

receosos de que algum constrangimento pudesse advir desta mudança, os 

professores cooperantes colocaram a questão à coordenadora do grupo de 

recrutamento se poderíamos, ainda assim, avançar com a implementação dos 

inquéritos, a resposta obtida foi que o presidente da CAP mantém todos os 

projetos que estavam até então em vigor e devidamente autorizados pelo 

anterior diretor. 

Penso que todo este processo de agregação, vivenciado por nós ao 

longo do nosso estágio profissional, permite a realização desta reflexão, como 

sendo um ponto não fundamental mas importante na vida da escola e como 

uma ferramenta de enriquecimento da minha vivência escolar e à constatação 

in loco dos constrangimentos a que os funcionários, professores, alunos e 

encarregados de educação estão sujeitos devido a estas alterações que se 

fazem sentir no seio da escola. 

Todo este ambiente de incerteza, de algum conflito e de muita 

perturbação, não favorece o normal funcionamento da escola e 

consequentemente do processo educativo. Em última análise, os grandes 

prejudicados são os alunos, uma vez que como referi, em momentos 

importantes e determinantes no seu processo de formação são confrontados 

com situações menos agradáveis e que criam instabilidade em toda a 

comunidade educativa. 
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3.3. Enquadramento Concetual 

Neste capítulo será realizado o Enquadramento Concetual, focando a 

atenção da Educação à necessidade da Educação Física, na Formação inicial 

de Professores e O Professor Reflexivo.  

 

3.3.1. Da necessidade da Educação à Educação Física 

Perante os vários desafios do futuro, a educação surge como um 

enorme trunfo e que se torna indispensável a todas as pessoas, na sua 

construção pessoal, social e profissional.  

A educação deve encarar a missão de fazer com que todas as pessoas, 

sem exceção, possam fortalecer os seus talentos e apetências naturais, 

frutificando as suas potencialidades e os seus talentos.  

Segundo (Mialaret, 1981), “a educação pressupõe uma conceção do 

homem, do seu papel na sociedade, das suas relações com a sociedade e a 

natureza.”  

Neste sentido, deve transmitir de forma eficaz e para todos, cada vez 

mais saberes que permitam a evolução, construindo desta forma uma base 

para as suas competências. Na mesma medida, cabe à educação dotar a 

pessoa de capacidades para filtrar a informação, mais ou menos efémera, 

impedindo a submersão em informações não sustentadas e voláteis. De acordo 

com (Delors, 1996), “à educação cabe fornecer, dalgum modo, a cartografia 

dum mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 

bússola que permita navegar através dele”. 

Segundo Rousseau (cit. por Matos, 2013), “a educação é tudo o que nos 

falta ao nascermos e de que precisamos em adultos”. Assim, a educação é 

fundamental para que as pessoas possam adquirir as ferramentas que ao 

longo da sua vida serão imprescindíveis.  

De acordo com Bento (1995, p. 121), a educação pode acontecer em 

dois sentidos: em sentido lato e em sentido restrito. No que se refere ao 
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primeiro, a educação em sentido lato, este processo pode ocorrer em todo o 

lado e que pode acontecer sem ser almejado e planificado. O segundo, 

menciona que a ação educativa ocorre entre, pelo menos, duas pessoas e que 

existe uma diferença de competência entre essas pessoas, é um processo 

intencional, planeado e com objetivos. 

Como refere Brezinska (cit. por Matos, 2012), a ação educativa 

compreende as ações de pessoas sobre outras pessoas e que procuram 

melhorar, de um modo permanente, a estrutura das suas disposições 

psíquicas, ou conseguir o valor das componentes, ou para prevenir a formação 

de disposições, que são classificadas como pobres.   

Assim, a educação tem como grandes objetivos a aprendizagem de 

padrões de comportamento, quer a nível social quer a nível cultural, visa 

também uma melhoria no comportamento e nas disposições do 

comportamento. 

De acordo com Bento (1999), este justifica a Educação Física no seio 

das disciplinas escolares devido a esta ser a única que tem como foco a 

corporalidade e a capacidade de ação corporal. Tendo o homem corpo, implica 

que este aprenda a lidar com ele, desta forma é uma oportunidade de formação 

e de educação. 

No que concerne aos objetivos da educação física, esta apresenta 

objetivos desportivo-motores, afetivos, estéticos, sociais, éticos e objetivos 

centrados na saúde, fitness e bem-estar. Como se pode verificar, esta 

disciplina, contribui em grande medida para o desenvolvimento integral e 

holístico das pessoas. 

Meinberg 1984 (cit. por Bento, 1995), apresenta-nos três ideias 

normativas centrais, que devem ser parte constituinte de qualquer escola, 

projeto educativo, e de qualquer disciplina, designadamente a emancipação, a 

comunicação e a capacidade de ação. No que concerne à emancipação, esta 

pretende promover a autonomia, liberdade, competência, criatividade e 

capacidade crítica. Relativamente à comunicação, esta confina-se ao terreno 

da reflexão pedagógica, à participação e interação de todos os parceiros, dar 
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voz ao educando, instrumentos e ferramentas de fala, comunicação e 

convivialidade. Por último a capacidade de ação, uma vez que o ser humano 

realiza-se na ação, assim o ser humano é um ser de ação e deve aprender a 

agir nos diferentes domínios da praxis humana. 

    

3.3.2. A formação inicial de Professores 

“Não se pode ter conhecimento pedagógico do conteúdo sem conhecimento do 

conteúdo, e nenhum avanço na pedagogia da educação física pode modificar 

esta verdade tão simples”  

(Siedentop, 2002, cit. por Graça, 2001) 

 Sendo o ensino uma atividade muito complexa é pouco aceitável que se 

inicie a prática pedagógica com a introdução completa e desamparada do 

estudante estagiário na escola onde foi colocado e à frente de turmas inteiras a 

seu cargo. Assim, a sua formação deve assentar por uma formação 

académica, mas também por uma formação pedagógica e didática, preparando 

desta forma o estudante estagiário para a prática docente. Como refere 

Formosinho (2001) cit. por Graça, (2004), “importa que esta preparação seja 

realizada de modo gradual e consistente. Importa que seja, não uma exposição 

de acomodação passiva ao mundo, mas antes uma prática acompanhada, 

refletida, que permite desenvolver competências e atitudes de uma cultura 

profissional que valorize as dimensões intelectual, técnica, moral e relacional 

do perfil docente”.   

 É muitas vezes referenciado que o desempenho e a função docente 

exigem que se perceba o professor como um profissional, ou seja, alguém que 

seja portador de conhecimentos quer científicos quer pedagógicos muito 

profundos e que seja capaz de exercer as suas tarefas profissionais com 

autonomia e responsabilidade. Tudo isto é verdade, todavia não devemos 

esquecer que se aprende a ser professor e que a aquisição de competências e 

de saberes próprios da profissão são construídos ao longo do tempo.  
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 Concomitantemente, como refere Carreiro da Costa (1996) “a 

aprendizagem da profissão docente não principia com a frequência de um 

curso de formação inicial, nem termina com a obtenção de uma licenciatura em 

ensino; é algo que o professor realiza durante toda a vida”. É importante referir 

que se trata de uma formação ao longo do tempo e como tal várias 

transformações vão surgindo, o que fará com que a nossa construção como 

profissional da docência seja sempre algo inacabado.  

 A formação inicial de professores contribui, assim, para que o futuro 

professor adquira conhecimentos científicos e pedagógicos e as competências 

necessárias para enfrentar adequadamente a carreira docente. É nesta fase 

que devem ocorrer as alterações e as transformações incorretas sobre a escola 

e sobre a Educação Física, uma vez que estas ideias e estas conceções irão 

exercer uma influência negativa e decisiva nos seus comportamentos enquanto 

professor. 
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3.3.3. O Professor Reflexivo 

“Ser-se reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor 

de sentido.” 

Alarcão (1996, p. 175). 

 Um dos processos mais importantes na nossa construção e formação 

profissional reside na nossa capacidade reflexiva. Segundo Alarcão (1996, p. 

175), “aceita-se o sujeito em formação, quer ele seja o professor ou o aluno, 

como pessoa que pensa, e dá-se-lhe o direito de construir seu saber.” Assim, 

cabe ao professor ou ao aluno o direito de construir o seu saber através das 

suas vivências e das suas experiências, sendo este um meio significativo de 

aprendizagens.   

 Para que possamos evoluir como docentes, é necessário realizar um 

trabalho que seja consciente e refletivo sobre todas as ações que o professor 

realiza no seu dia-a-dia. Desta forma, apesar de vários anos de experiência 

que determinado professor possa ter, cada dia poderá ser um novo desafio e 

colocar situações perante o professor que lhe vão suscitar dúvidas e como tal é 

necessário que o professor seja capaz de refletir e de pensar as suas práticas 

para poder dar respostas e encontrar novas soluções adequadas a cada 

situação. 

 Assim, como refere Shulman (1987, p. 19), “a reflexão é o processo a 

partir do qual o profissional aprende a experiência”, é fundamental que a 

reflexão seja um processo habitual do professor para que este encontre nas 

suas experiências diárias várias estratégias, capazes de atrair os alunos e 

fazendo com que estes se sintam motivados e interessados nas suas 

aprendizagens. 

 É fundamental para que o professor possa preparar o ensino, que este 

seja capaz de refletir sobre as metas, os objetivos, a adequação dos exercícios 

à turma e aos objetivos, com o sentido de aumentar as aprendizagens 

significativas dos seus alunos, através de um ensino eficaz e eficiente.  
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 Como refere Alarcão (1996), “numa perspetiva de promoção do estatuto 

da profissão docente, os professores têm de ser agentes ativos do seu próprio 

desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização ao serviço 

do grande projeto social que é a formação dos educandos.” Desta forma, é 

fundamental que o professor através da reflexão seja capaz de se desenvolver 

e de fazer evoluir as suas práticas, no sentido de ir ao encontro dos objetivos 

da escola e do papel que esta tem na formação integral dos nossos jovens. 

Isso implica saber quem sou, as razões pelas quais faço o que faço e 

consciencializar-me do lugar que ocupo na sociedade. 

 Segundo Alarcão (1996, p. 98), “o objeto da reflexão é tudo o que se 

relaciona com a atuação do professor durante o ato educativo: conteúdos, 

contextos, métodos, finalidades do ensino, conhecimentos e capacidades que 

os alunos estão a desenvolver, fatores que inibem a aprendizagem, o 

envolvimento no processo da avaliação, a razão de ser professor e os papeis 

que se assumem”. Assim sendo, o ato educativo deve ser construído tendo por 

base a reflexão, porque todo o conhecimento que temos que transmitir aos 

nossos alunos deverá ser o mais adaptado possível às exigências e condições 

do mesmo. Mais premente se torna esta exigência aos professores iniciante ou 

estagiários, uma vez que devem aumentar o seu reportório e aprofundar os 

seus conhecimentos através desta reflexão e deste constante repensar das 

suas práticas educativas. 

 Numa fase inicial, o meu processo reflexivo e a forma como realizava as 

reflexões quer das aulas quer das várias reuniões a que presenciei, estas eram 

muito descritivas e não reflexiva, onde os pontos fundamentais e aspetos a 

melhorar de uma aula para a outra, muitas das vezes não era a preocupação, 

acabando por não serem referidos. Desta forma, a reflexão assentava quase 

exclusivamente no que foi ou não feito, não retirando ilações para as aulas 

seguintes, com o objetivo de as melhorar e de dar resposta às dificuldades 

observadas e decorrentes das aulas. 

 Por outro lado, numa fase mais avançada do Estágio Profissional, a 

qualidade das reflexões foram melhorando gradualmente, devido às várias 
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indicações proferidas pela professora cooperante, às pesquisas realizadas 

acerca deste conceito. Assim, as reflexões foram aproximando-se do 

verdadeiro objetivo e indo ao encontro do que era desejado, deixando de lado a 

descrição por si só, passando a focar aspetos mais relevantes nomeadamente 

as estratégias adotadas, de que formas determinado exercício poderia ter sido 

modificado para potenciar quer o tempo da aula quer o desenvolvimento dos 

alunos.  

 Zeichner (1993, p. 18) afirma que “a reflexão não consiste num conjunto 

de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos professores. 

Pelo contrário, é uma maneira de encarar e responder aos problemas, uma 

maneira de ser professor”. Refletir passa a ser fundamental para todos os 

professores que pretender evoluir quer o seu conhecimento teórico quer as 

suas práticas, tornando-se desta forma um constante vai e vem entre a teoria e 

a prática que dotará o professor de novos conhecimentos e de novas 

capacidades.   

 A reflexão pode ser realizada de várias formas. Segundo Schon (1991) 

podemos considerar três tipos de reflexão de acordo com o momento em que 

estas ocorrem: 

 Reflexão na ação: “ocorre quando o professor reflete no decorrer da 

própria ação e vai reformulando, ajustando-a assim a situações novas 

que vão surgindo”; 

 Reflexão sobre a ação: “acontece quando o professor constrói 

mentalmente a ação para a analisar retrospetivamente. O olhar a 

posteriori sobre o momento da ação ajuda o professor a perceber 

melhor o que aconteceu durante a ação e como resolveu os imprevistos 

ocorridos. O professor toma consciência do que aconteceu por vezes 

através de uma descrição verbal.”; 

 Reflexão sobre a reflexão na ação: “é um processo que fomenta a 

evolução e o desenvolvimento profissional do professor, levando-o a 

construir a sua própria forma de conhecer. Este tipo de reflexão que 

podemos definir como meta-reflexão leva o professor a desenvolver 
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novos raciocínios, novas formas de pensar, de compreender, de agir e 

equacionar problemas.” 

Outra abordagem que podemos utilizar para nos reportarmos à reflexão 

é referida por Van Manen citado por Alarcão (1996) faz a distinção em três 

níveis: 

 Nível técnico: “a reflexão visa que os formandos atinjam, a curto prazo, 

determinados objetivos – manter a disciplina na aula, conseguir criar um 

propósito para uma atividade, conseguir manter a atenção e interesse 

dos alunos, levá-los a compreender o conteúdo da aula, etc.”; 

  Nível prático: “a reflexão revela preocupação com os pressupostos, 

predisposições, valores e consequências aos quais as ações estão 

ligadas.”; 

 Nível crítico ou emancipatório: “a reflexão centra-se nos aspetos éticos, 

sociais e políticos de âmbito geral, incluindo as formas institucionais e 

sociais que podem limitar a liberdade da ação do individuo ou 

constranger a eficácia das suas práticas”. 

Por tudo isto que acabamos de referir, a reflexão é um instrumento 

fundamental para a mobilização de saberes e para a construção e a 

reconstrução das práticas e das formas de atuação do professor. Assim, como 

refere Alarcão (1996) “é necessário que ser reflexivo constitua uma forma de 

estar em educação”. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 
PROFISSIONAL 
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4.1. Organização e Gestão do Ensino e da aprendizagem 

 

4.1.1.  Conceção e Planeamento 

 

“Todo o projeto de planeamento deve encontrar o seu ponto de partida 

na conceção e conteúdos dos programas ou normas programáticas de ensino, 

nomeadamente na conceção de formação geral, de desenvolvimento 

multilateral da personalidade e no grau de cientificidade e relevância prático-

social do ensino.”  

(Bento, 2003, p. 7).  

 

A conceção do ensino que cada professor possui é fundamental no 

sentido em que esta é uma necessidade que está internamente ligada à 

educação e que emana da sua intencionalidade. O facto de o professor ter que 

tomar decisões, aquando do planeamento que faz, aquando da lecionação de 

uma aula e de todas as outras decisões que necessita tomar, precisa de estar 

alicerçado num entendimento que lhe garanta a intencionalidade consciente 

daquilo que pretende realizar, de forma sistemática. 

Assim, foi possível começar a planear o ensino direcionado para a minha 

turma 11ºC, segundo o Modelo de Estrutura de Conhecimento (Vickers, 1990). 

Este modelo tem como estruturas fundamentais os conteúdos a abordar, as 

condições materiais e humanas, a estruturação e progressão pedagógica e as 

avaliações diagnóstica formativa e final. Efetivamente, este modelo pretende 

reunir o máximo de informação acerca da modalidade e dos conteúdos a 

abordar mas também as condições existentes para essa abordagem, as 

caraterísticas dos alunos, nomeadamente as suas capacidades motoras e de 

compreensão da modalidade. Apesar de a unidade didática ser elaborada 

numa fase inicial da modalidade em questão, ao longo da mesma poderiam ser 

realizadas alterações que emanavam da prática pedagógica uma vez que a 

avaliação do ensino permite fazer ajustamentos, durante o processo de ensino-

aprendizagem seja ao nível da unidade didática, seja durante a aula, seja até 

no plano anual. 
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Concetualizar o Ensino foi algo de fundamental e que teve que constituir 

uma etapa inicial da minha prática pedagógica supervisionada, uma vez que 

com esta conceptualização pude compreender quais as condições e 

necessidades para que pudesse desempenhar da melhor forma as minhas 

funções enquanto professor, as exigências que estão definidas para o estágio 

profissional, bem como a capacidade para solucionar os diferentes desafios 

que a prática proporciona. 

 

“Na planificação são determinados e concretizados os objetivos mais 

importantes da formação e educação da personalidade, são apresentadas as 

estruturas coordenadoras de objetivos e matéria, são prescritas as linhas 

estratégicas para a organização do processo pedagógico.”  

(Bento, 2003, p. 15). 

Para que o processo de ensino-aprendizagem se possa desenvolver, é 

necessário que o professor tenha a sua atuação devidamente planeada e 

estruturada tendo como objetivo último a evolução dos seus alunos em todos 

os domínios: motor, cognitivo e sócio-afetivo.  

 Assim, como refere o documento relativo às normas orientadoras do 

estágio profissional, no planeamento será utilizado o Modelo de Estrutura de 

Conhecimento de Vickers. De acordo com este modelo existem 4 categorias 

transdisciplinares do conhecimento: habilidades motoras, condição física, 

aptidões psicossociais e cultura desportiva, norteando desta forma todo o 

processo de planeamento do processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Bento (2003, p. 59) a conformidade da realização 

progressiva do ensino, da sua perspetiva sistémica e de continuidade, do seu 

caráter processual e do seu decurso temporal, conduz à necessidade de 

diferentes momentos e níveis de planeamento e preparação do ensino, assim 

podemos enumerar as seguintes: plano anual, unidade didática e plano de 

aula. Os diferentes planos são, elaborados, inter-relacionados e entendidos 



37 
 

como etapas intermédias e fundamentais na melhoria na qualidade de 

conceção e de realização do ensino. 

No que diz respeito ao plano anual, este foi elaborado tendo por base a 

distribuição de matérias1 realizada pelos professores pertencentes ao grupo de 

recrutamento de educação física bem como o roulement das instalações 

desportivas. De acordo com Bento (2003, p. 59 e 60) tem como fundamento 

perspetivar de forma global, situar e concretizar o programa de ensino tendo 

em conta as caraterísticas e as necessidades dos alunos bem como os 

recursos que a escola dispõe. Desta forma, é um plano que não tem ou tem 

poucos pormenores da atuação ao longo do ano. Porém, é nesta fase que se 

inicia uma sequência lógica de planeamento e de conceção do ensino. Com o 

normal decorrer do ano letivo, vários foram os ajustes realizados neste mesmo 

plano, devido a alguns constrangimentos no roulement das instalações 

desportivas, mas também devido a alguns ajustes nas modalidades a abordar 

em determinado período. Apesar disso, a nossa orientação fica mais 

estruturada se tivermos sempre presente este documento, uma vez que nos 

permite, de certa forma, ter um guião ou um orientador que foi devidamente 

pensado e estruturado e que pode a qualquer instante ser objeto de alteração e 

de uma nova reformulação. 

No que se refere às unidades didáticas2, segundo Bento (2003, p. 75) a 

duração de cada unidade depende do volume e da dificuldade das tarefas de 

ensino e aprendizagem, de princípios pedagógicos e didático-metodológicos, 

de organização e de estruturação do processo pedagógico e do estado de 

desenvolvimento dos alunos. O conteúdo e a estrutura do plano de cada 

unidade didática são determinados pelos objetivos, pelas indicações acerca da 

matéria e pelas linhas metodológicas do programa e do plano anual. O 

planeamento a este nível procura garantir a sequência lógica e metodológica 

da matéria, organizar as atividades do professor e dos alunos com orientação e 

                                                            
1 Consultar o anexo 3 que contém o mapa de distribuição de matérias referentes ao 11º ano.  
2 Consultar o anexo 1, onde consta uma unidade didática. 
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regulação pedagógica, tendo cada aula um contributo visível e sensível para o 

desenvolvimento dos alunos.  

 Desta forma, utilizei o Modelo de Estrutura de Conhecimento (Vickers, 

1990) que, de uma forma complexa, permitiu organizar todo o ensino nos três 

níveis de planeamento e nas diferentes modalidades abordadas. Este modelo é 

dividido em 8 módulos, onde o Módulo 1 – Categorias Transdisciplinares do 

Conhecimento; Módulo 2 – Análise das Condições de Aprendizagem; Módulo 3 

– Análise dos Alunos; Módulo 4 – Determinação da Extensão e da Sequência 

dos Conteúdos; Módulo 5 – Definição dos Objetivos; Módulo 6 – Configuração 

da Avaliação; Módulo 7 – Criação de Progressões de Ensino e Tarefas de 

Aprendizagem e o Módulo 8 – Aplicação. Assim, foi possível aglutinar todas as 

informações e conteúdos necessários para desenvolver as modalidades e 

transmitir aos alunos todos os conteúdos programados e sequenciados no 

modelo acima mencionado. Apesar de este modelo só poder ser desenvolvido 

antes mesmo de se iniciar a modalidade a abordar, grande parte do mesmo só 

ficará concluído após realizada a avaliação diagnóstica, uma vez que desta 

forma podemos perspetivar planificar toda a abordagem pedagógica em função 

das reais capacidades dos alunos. Assim, estes documentos surgem como uns 

guias de ensino, que se assumem como fundamentais para o professor. 

 As unidades didáticas deveriam ser elaboradas tendo em consideração 

as caraterísticas da turma bem como das reais capacidades dos alunos. Numa 

fase inicial nem sempre essa preocupação e esse objetivo foi verdadeiramente 

alcançado, uma vez que apesar de ter verificado realmente quais as 

dificuldades dos alunos através da avaliação diagnóstica, não consegui 

transportar essas dificuldades para a estruturação da unidade didática, como 

se pode verificar na reflexão que se segue: 

“Com o decorrer das aulas foi possível verificar que alguns erros 

tinham sido cometidos ao longo da planificação da unidade didática 

bem como na aplicação da mesma. Os principais erros que estão 

presentes na unidade didática é o pouco tempo dado à relação com 

bola, uma vez que os alunos demonstraram várias dificuldades e 
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quando passavam para o jogo essas dificuldades agravavam-se; 

outro erro cometido foi o facto de ter realizado primeiro os 

cruzamentos e só depois as penetrações sucessivas.”  

Reflexão da Unidade Didática de Andebol, 13.12.2012 

De facto várias são as dificuldades que se colocam na conceção e 

planificação da unidade didática, como refere a reflexão acima mencionada as 

dificuldades que eu tinha na abordagem à modalidade bem como a não 

valorização real das capacidades dos alunos, foram um entreve numa 

estruturação verdadeiramente ajustada e adequada à turma e em última 

análise adequada aos alunos da turma, tendo em conta a individualidade que 

mora em cada um deles, uma vez que em meu entender o ensino e a 

preparação do mesmo deverá ser o mais possível direcionada e ter em conta 

cada aluno e as suas particularidades, deixando de parte a ideia do aluno 

médio. Concomitantemente, o facto de eu, inicialmente, não ter a noção do 

tempo que os alunos necessitavam para que realizassem corretamente as 

tarefas de aprendizagem que lhes colocava, evidenciou-se na gestão do 

tempo, uma vez que os alunos utilizavam mais tempo do que eu tinha 

estipulado, logo a planificação que eu tinha realizado não estava adequada.  

“Relativamente à abordagem ao basquetebol, cometi alguns erros 

que carecem da minha atenção e de futura correção, uns de 

natureza da tomada de decisão, outros de alguma falta de 

preparação e de conhecimento mais profundo da modalidade. 

Assim, relativamente ao primeiro ponto, posso referir que é 

necessário ter mais em consideração as diferenças naturais entre os 

alunos, respeitando desta forma as dificuldades de cada um e as 

capacidades de cada um, sendo o professor que tem que realizar 

um esforço maior para compreender e adaptar as suas aulas a 

essas dificuldades. No que diz respeito ao segundo ponto, a 

abordagem à modalidade deveria exigir mais situações de passe 

frente a frente, em deslocamento, entre outras. Por outro lado 

deveria ser dado um maior enfoque à importância da finalização e da 
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finalização com êxito. No mesmo sentido, relativamente às regras da 

modalidade, estas deveriam ter sido tornadas mais evidentes e mais 

exigidas aula a aula, fomentando por um lado o conhecimento das 

mesmas e por outro lado a realização de jogo com regras e não 

anárquico, como se verificou em alguns momentos.” 

Reflexão da Unidade Didática de Basquetebol, 14.3.2013 

Como referi anteriormente, todos os alunos são diferentes e desta forma 

necessitam de minha parte que olhe para eles como pessoa singular, para isso 

devo criar oportunidades para que cada aluno se possa desenvolver tendo em 

conta as suas dificuldades específicas, estas preocupações devem vir 

mencionadas e plasmadas na unidade didática, demonstrando desta forma a 

nossa preocupação e mais do que isso o nosso compromisso para com os 

alunos e as suas caraterísticas.  

A relação matéria de ensino - tempo nas tarefas, efetivamente continha 

alguns erros mas que foram devidamente sinalizados, concomitantemente 

essas modificações foram tidas em consideração na construção das unidades 

didáticas seguintes. 

Apesar da matéria de ensino não ser a mesma, a destreza no 

planeamento foi melhorada, fazendo transitar as aprendizagens e as ilações 

retiradas com os erros das unidades didáticas anteriores. Penso que só neste 

contexto de estágio e com estas caraterísticas é que podemos evoluir e 

demonstrar efetivamente que estamos num processo contínuo onde a evolução 

é progressiva e que a professora cooperante tem um papel enorme nessa 

evolução.    

No que concerne aos planos de aula3, de acordo com Bento (2003, 

p.101 e 102) consideramos a matéria, os pressupostos relativos aos alunos e 

as condições de ensino, bem como os dados fornecidos pela análise das 

etapas anteriores, tendo na sua preparação, definir com precisão objetivos e 

planificar o seu decurso metodológico e temporal. A definição de objetivos foi 

                                                            
3 Consultar o anexo 2, onde consta um plano de aula. 
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de acordo com as 4 categorias transdisciplinares do conhecimento de Vickers, 

nomeadamente, condição física, cultura desportiva, habilidades motoras e 

conceitos psicossociais. 

Assim, ao longo do ano letivo, foram inúmeras as preocupações e as 

alterações que quer os planos de aula quer a sua realização sofreram com o 

avançar do tempo.  

Inicialmente os planos de aula não estavam devidamente definidos no 

que diz respeito aos objetivos comportamentais, uma vez que estes estavam 

mal formulados bem como o que estava definido como componentes críticas. 

Estas dificuldades foram progressivamente ultrapassadas, devido a uma 

constante reflexão que foi levada a cabo por mim, pela professora cooperante e 

pela professora orientadora, no sentido de elevar os planos de aula a um 

patamar de qualidade superior. 

Com a retificação destes pontos, fiquei desperto para outras 

preocupações que se declararam, nomeadamente com a definição das 

situações de aprendizagem e a forma como estas estavam descritas no plano 

de aula, uma vez que numa fase inicial não fazia referência aos aspetos 

fundamentais, esquecendo por vezes funções de determinados alunos que por 

inerência da atividade proposta ou por sua própria condição de saúde 

(dispensa) não estavam a realizar a tarefa proposta e assumiam outra função.  

“No que diz respeito ao plano de aula, foi mencionado que dentro do 

conteúdo objetivo geral da aula deveria fazer referência à aptidão 

física, cultura desportiva/conhecimentos, habilidades motoras e 

conceitos psicossociais, isto porque até então estava a ter algumas 

dificuldades na elaboração deste tópico do plano de aula. 

Foi ainda mencionado que a matéria de ensino não são só as 

habilidades motoras, como tal devemos, por exemplo, realizar 

exercícios para a flexibilidade no início da aula onde o objetivo é o 

incremento da flexibilidade.” 

Reflexão da reunião de núcleo, 25.9.2012 
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 É notória a evolução que os planos de aula foram tendo ao longo do ano 

letivo. O que inicialmente pareciam umas frases soltas e umas planificações 

que não se relacionavam e não tinham grande consistência entre si, numa fase 

mais avançada do estágio profissional sofreu uma remodelação e deste modo 

passaram a conter o essencial onde a organização, a gestão e os conteúdos a 

serem abordados tinham uma relação muito direta e dando desta forma 

consistência aos exercícios propostos para determinados conteúdos. Este 

processo foi longo e moroso, só após vários debates com a professora 

cooperante e os restantes estagiários, vários momentos de reflexão individual e 

de grupo é que foi possível evoluir. 

 Assim, foi com prazer que no final da prática de ensino supervisionada 

consegui elevar os meus planos de aula a um patamar de rigor superior, uma 

vez que estes contêm os pontos fundamentais, passando a contemplar um 

cabeçalho que continha a unidade didática em questão, o tempo e hora da 

aula, o material a utilizar, as categorias pedagógicas, didáticas e metodológicas 

(a função didática, os objetivos gerais, o tempo destinado a cada exercício, os 

objetivos comportamentais, a situação de aprendizagem e as componentes 

críticas).  

 De referir que a avaliação do ensino traduzida na avaliação do modo 

como tinha decorrido a aula, permitia reformular sempre a aula seguinte, uma 

vez que o que estava definido para uma determinada aula poderia não ser 

atingido ou realizado e desta forma na aula seguinte esse objetivo era 

novamente inserido. Para que pudesse funcionar esta supervisão do plano de 

aula pela professora cooperante, estes eram entregues com antecedência 

necessária para que esta função pudesse ser cumprida. Esta disciplina 

revelou-se interessante do ponto de vista da criação de hábitos de 

planeamento para além de garantir a correção do ensino, preocupação que 

nunca pode ser descorada, pelo facto de estarmos em formação. Esta 

circunstância permitiu-me entender de facto porque é que o estagiário não é o 

único responsável pelo ensino na turma e a divisão de tarefas de supervisão 

entre as minhas duas orientadoras. De facto, se a correção formal de um plano 
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de aula (objetivos devidamente formulados, coerência entre objetivos e 

componentes críticas) pode ser realizada e foi-o pela orientadora da faculdade, 

a correção do mesmo realizada pela professora cooperante no dia-a-dia 

garante não só a correção formal como garante a fluidez da sua aplicação no 

decurso do processo de ensino-aprendizagem. Só assim, com este constante 

repensar e reformular das práticas é possível dar resposta aos desafios 

colocados pelos alunos. 

 Todo este processo de planeamento e de procura de estratégias para 

uma boa consecução do mesmo, foi sempre acompanhado do processo 

reflexivo, o que me permite afirmar que só assim pude evoluir e assim 

caminhar no sentido de ser professor. 

 

4.1.2.  Realização do ensino 

 

Desde o início do estágio profissional que a realização da aula foi 

sempre uma enorme preocupação e ao mesmo tempo cada aula era um 

enorme desafio. Foi sempre uma preocupação porque como qualquer 

estudante estagiário que seja empenhado e interessado, a aula é um momento 

importante, uma vez que dela resulta todas as intenções, objetivos, sonhos 

acerca do papel da educação que se concretizam ou não.  

Por ser na aula que cumprimos a missão da nossa disciplina na 

formação do aluno, esta tem de ser de tal modo planeada que o ensino 

obedece a três níveis de planeamento. Ao mesmo tempo é um desafio porque 

em cada uma surgem novos problemas ou situações que não resultam como o 

desejado, o que desde logo é causa de reflexão e de reformulação.   

 É nesta fase que o estudante estagiário enfrente uma crise de 

identidade, uma vez que para os nossos alunos nós somos os professores 

deles, e em simultâneo somos estudantes num processo de formação. Apesar 

desta dificuldade inicial, penso que com o decorrer das aulas este fator não 

teve qualquer impacto na minha atuação enquanto professor. 
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4.1.2.1. A aula e as dimensões do ensino 

 As dimensões da intervenção pedagógica, como a instrução, gestão, 

disciplina e clima, essenciais à aula, foram sempre aspetos que estiveram 

presentes no planeamento, na elaboração das diferentes aulas e nas reflexões. 

Numa fase inicial, era muito difícil conseguir controlar todos estes fatores, 

mesmo a minha turma sendo pequena 17 alunos e apesar de não ser uma 

turma indisciplinada. Como refere Nóvoa (1995), o professor que se acaba de 

formar não deve ser responsável por turmas difíceis e colocado nas unidades 

mais difíceis, sem que haja o devido acompanhamento, pois inicialmente pode 

não estar preparado para resolver os problemas disciplinares dos alunos. 

 No que diz respeito à dimensão disciplina, apesar de a minha turma ter 

sido quase sempre uma turma exemplar, não se verificando episódios muito 

graves ao longo de todo o ano letivo, nomeadamente comportamentos 

desviantes e comportamentos fora da tarefa, ainda assim retirei algumas 

ilações para o meu desenvolvimento enquanto professor.  

 Ao longo de todo o ano letivo, a minha postura foi sempre de colocar 

disciplina na aula mas tenho que admitir que eu era muito permissivo e por 

vezes em função de determinado comportamento alterava mais facilmente o 

meu discurso do que o aluno o seu comportamento. Não me apercebi desde 

logo deste facto, mas com o aparecimento de alguns casos menos 

apropriados, fui confrontado com a necessidade de ver o que se passava. Não 

foi fácil porque no meu dia-a-dia eu sou mesmo assim, estou sempre de bem 

com tudo e todos e olho sempre para o lado positivo, sou uma pessoa bem-

disposta e sempre com um sorriso.  

 Esta foi uma situação formativa excelente que me fez perceber que 

realmente um professor é um adulto que adapta (transforma no sentido de) a 

sua personalidade às exigências da sua atividade e que o exercício da 

profissão docente exige que ultrapassemos uma noção geral do que é a 

relação entre pessoas para tornar a relação professor-aluno como uma relação 

pedagógica autentica em que estatuto e papel do professor e alunos são 

diferentes. 
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Assim, como se pôde verificar, alterar esta minha postura foi difícil mas 

necessária, penso que demorei algum tempo a assumir a autoridade de 

professor e que esta se justificava mais cedo. 

 

 Relativamente ao clima na aula, reforçaram-se as relações sociais 

positivas, isto é criou-se um clima positivo que favorecesse a aprendizagem. 

Desde o início do ano letivo que, para além da minha falta de autoridade numa 

fase inicial, não tive mais qualquer tipo de problemas e desde logo se 

evidenciou a forma positiva, motivada e interessada que os meus alunos 

apresentavam nas diferentes aulas. Sem problemas particulares, a minha 

grande preocupação foi manter um clima em que os alunos se sentissem 

confortáveis para que pudessem dar o seu máximo e ao mesmo tempo que se 

sentissem bem com a envolvência que promovia aquando da realização das 

aulas.  

Uma estratégia utilizada nas aulas de ginástica artística e acrobática foi 

colocar uma música de fundo com o objetivo de motivar os alunos e de estes 

se mostrarem mais disponíveis para a aula. Desta forma, apesar de a música 

parecer acessória, após ter verificado que a música gerava uma predisposição 

para a prática muito positiva e os alunos mostraram-se desde logo recetivos 

para as aulas com música. Decidi que a música, desde que acompanhada por 

um comportamento exemplar dos alunos, faria parte destas aulas reforçando o 

ambiente de aprendizagem.  

 Nestas idades, surgem impreterivelmente grupos, grupos esses que 

estavam a ser deveras perturbadores nas restantes disciplinas, percebi isso 

nos diferentes conselhos de turma, todavia com as caraterísticas inerentes ao 

desporto e com a minha intencionalidade pedagógica tentei sempre incutir 

valores e regras promotoras de um bom ambiente, fazendo com que nunca 

nenhum aluno se sentiu excluído ou renegado por outro aluno, assim, todos os 

alunos se sentiam integrados e com um sentimento de pertença à turma.  

 No que concerne à gestão da aula, inicialmente foi uma das minhas 

dificuldades porque tinha que controlar, efetivamente, muitos fatores, a saber: 
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os alunos, a sua segurança, o material, o tempo, os exercícios propostos e o 

tempo destinado a cada exercício. 

 Desta forma, numa fase inicial muitas das reuniões de núcleo incidiam 

sobre estes aspetos da gestão, uma vez que inegavelmente esta foi uma 

dificuldade que nos ocupou algum tempo a refletir e a analisar o que poderia e 

deveria ser modificado para que o tempo potencial de aprendizagem dos 

alunos fosse o máximo possível. Por outro lado, e de acordo com o que a 

professora cooperante nos transmitia, era necessário tornar claro as funções 

que os alunos assumiam em determinado exercício ou momento da aula, bem 

como as tarefas que estes realizavam, por exemplo quando duas equipas 

estavam a jogar andebol e tinha alunos sem jogar.  

 Assim, seguidamente menciono algumas passagens das reuniões 

realizadas com a professora cooperante, nas quais estas preocupações com a 

gestão foram efetivamente debatidas e objeto de reflexão, sempre com o intuito 

da nossa evolução e da melhoria da nossa prática pedagógica.  

“O primeiro ponto mencionado foi a importância de prevenir a 

avaliação e assegurar a sequência dos exercícios, uma vez que 

por vezes os alunos, apesar de lhes ter sido dito, acabam por fazer 

exercícios isolados, quando o que se pretende é a sua realização 

mas integrados numa sequência”. 

(Reunião de núcleo, 27.11.2012)  

“Nesta reunião foram dadas várias informações acerca de algumas 

estratégias e de algumas alterações que deveríamos utilizar nas 

nossas aulas, no sentido as melhorar e de as potenciar. Neste 

sentido, devemos ter bem definido quem é que vai para a baliza, 

quanto tempo é que vai estar na baliza e mencionar no plano de 

aula quem é que vai para a baliza e por quanto tempo e como se 

procederá a troca dos guarda-redes”. 

(Reunião de núcleo, 4.12.2012) 
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Assim, no que diz respeito à gestão do tempo de cada tarefa e à gestão 

dos alunos, primeiramente tinha muitas dificuldades em conseguir realizar os 

exercícios planeados, não por estes serem em demasia mas porque a 

apresentação das tarefas a transmitir e a organização dos alunos, não estavam 

devidamente acautelados e organizados.  

Numa fase posterior e com o auxílio da professora cooperante passei a 

preparar de forma devida a instrução que era necessária transmitir aos alunos 

e também a organização dos alunos passou a ser um ponto fundamental no 

planeamento das aulas, desta forma a transição dos alunos e dos grupos 

formados em cada exercício passou a ser mais harmoniosa e realizada de uma 

forma mais fluida, uma vez que os alunos estavam agrupados dois a dois, 

depois juntavam-se dois pares e formavam grupos de 4 e assim 

sucessivamente para ir ao encontro das necessidades de cada exercício. Uma 

estratégia que permitia a organização dos alunos de forma mais fluida consistiu 

na distribuição dos coletes numa fase inicial da aula, o que com o decorrer da 

aula ajudava-me a agrupar os alunos, aumentando desta forma o tempo 

potencial de aprendizagem.  

Outra estratégia utilizada nos jogos desportivos coletivos foi a colocação 

de cada aluno com uma bola ou então uma bola para cada dois alunos e com o 

decorrer da aula o número de bolas por aluno ia diminuindo, terminando a aula 

só com uma bola e a realizar uma situação de jogo formal. Com isto consegui 

gerir de forma adequada o tempo disponível para cada tarefa mas também o 

tempo de transição entre cada exercício, uma vez que despendia menos tempo 

com o ir buscar ou o ir pousar o material didático utilizado.  

Um aspeto em que tive imensas preocupações ao longo do ano letivo, 

residiu na segurança dos alunos. No que diz respeito aos jogos desportivos 

coletivos, as grandes preocupações prendiam-se de forma significativa 

aquando da realização de alguma situação em que envolvesse jogo entre 

rapazes e raparigas. Para evitar que estas situações colocassem em causa a 

segurança dos alunos, exigi sempre que os alunos respeitassem as regras da 

modalidade e outras regras que eu eventualmente pudesse adicionar em 

determinado exercício, concomitantemente nos alunos que eu tinha 
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previamente identificado fazia um acompanhamento mais próximo, verificando 

assim o cumprimento das regras definidas. 

Da mesma forma, no que diz respeito à ginástica artística e à ginástica 

acrobática, tive como grande preocupação a nunca realização de mais do que 

uma situação de aprendizagem de risco elevado em simultâneo, uma vez que 

estas situações exigiam a minha atenção e era eu que realizava a segurança. 

Ainda assim, aquando da introdução de um conteúdo novo, ensinava aos 

alunos como realizar a habilidade motora mas também, e não menos 

importante, ensinava aos alunos como realizar corretamente a segurança. Do 

mesmo modo, exigia que nas diferentes situações de aprendizagem estivesse 

sempre presente um ou mais alunos a realizarem segurança, desta forma 

estava sempre acautelada a segurança dos alunos. Para além disso, o meu 

posicionamento na aula permitia ter sobre minha observação todos os alunos, 

o que é importante porque estava sempre a verificar o respeito das regras 

acima mencionadas e por outro lado permitia a qualquer momento emitir um 

feedback a qualquer aluno. 

Relativamente à instrução no contexto de ensino, a capacidade de 

comunicar é um fator fundamental na eficácia pedagógica no ensino das 

atividades desportivo-motoras. Assim, esta engloba a transmissão de 

elementos informativos e um efeito persuasivo. Continuando nesta linha de 

pensamento, a instrução ocupa um lugar nobre no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que está diretamente relacionada com os objetivos e a 

matéria de ensino (Rosado & Mesquita, 2011). 

Na minha prática pedagógica, ao longo do ano letivo, a instrução foi 

sempre uma preocupação, uma vez que tinha o cuidado de perceber se eu 

estava a comunicar da melhor forma com os meus alunos e se estes estavam a 

perceber a informação que lhes estava a ser transmitida.  

Um aspeto importante e que está intimamente ligado à qualidade da 

instrução prende-se com o domínio da matéria de ensino e o seu tratamento 

didático. Outra designação apontada por Shulman 1986 (cit. por Graça, 2001) 

“introduziu a designação de Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, para 
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denotar uma categoria particular de conhecimento, emergente das 

transformações que o professor realiza no conteúdo da sua disciplina com o 

propósito de tornar a matéria que ensina compreensível para os alunos”. Assim 

é imperativo que o professor tenha a capacidade de, para além do 

conhecimento da matéria, ser capaz de a tornar clara para os seus alunos, 

proporcionando desta forma uma mais fácil compreensão e assimilação.   

  Como refere Siedentop & Eldar,1989 (cit. por Carreiro da Costa, 1996) 

“conhecer a matéria que se ensina não é uma condição suficiente para 

alcançar a eficácia pedagógica ou para se ser um especialista do ensino; para 

isso é necessário possuir um sólido conhecimento da matéria e dominar um 

vasto repertório de habilidades de ensino”. Daqui emana a ideia de que o 

professor para além do domínio da matéria de ensino deverá ser capaz de 

tratar de forma didático-metodológica essa mesma matéria. 

Assim, na lecionação das minhas aulas deparei-me com uma dificuldade 

no que diz respeito à modalidade de ginástica acrobática, uma vez que o meu 

conhecimento pedagógico do conteúdo não estava ajustado à realidade e 

numa fase inicial estava a condicionar o processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, surge a necessidade de colmatar esta lacuna da minha formação 

inicial, para tal tive que adotar um conjunto de estratégias e de procedimentos 

que me ajudaram a ultrapassar esta brecha na minha formação. Num primeiro 

momento, tive a necessidade de procurar intensamente e num leque alargado 

de documentação, informações que me ajudassem a resolver este problema, 

por outro lado as reuniões formais e os diálogos travados com a professora 

cooperante e com os meus colegas de estágio foram fundamentais para que 

pudesse tomar consciência, à luz do conhecimento documental e do 

conhecimento prático, as diferentes estratégias e das formas de ensinar a 

modalidade em questão.   

Devido ao contexto da aula de educação física, pelas condições 

materiais, espaciais e humanas que lhe são inerentes, proporciona distrações 

nos alunos. Assim, o professor deverá ser capaz de trazer para junto de si a 

atenção dos mesmos. Como refere Rosado e Mesquita (2011, p. 70), “a 
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transmissão de informação é uma das competências fundamentais dos 

professores e treinadores, sendo evidente a sua importância na 

aprendizagem”, assim é importante o conteúdo do que se comunica e não só a 

forma de como se comunica. 

Segundo Siedentop, 1991 (cit. por Rosado e Mesquita, 2011), nas 

situações de instrução, a informação é emitida usualmente em referência a três 

momentos:  

1. Antes da prática: recorrendo a prelações, explicações e 

demonstrações; 

2. Durante a prática: emissão de feedbacks; 

3. Após a prática: análise da prática desenvolvida. 

Ao longo das minhas aulas, procurei adequar a minha linguagem verbal 

aos conhecimentos e às caraterísticas da turma, uma vez que se a linguagem 

fosse muito simples e sendo a turma do 11º ano esta não estaria em 

conformidade, por outro lado se a linguagem fosse muito científica os alunos 

poderiam não compreender a informação. Assim, a minha preocupação passou 

por encontrar um ponto de equilíbrio, onde a terminologia adequada era 

utilizada, sempre que esta se justificasse.  

Neste sentido, para além de uma transmissão verbal, em todos os 

exercícios, esta era complementada com uma demonstração, por um 

determinado aluno da turma. Assim, poderia aproveitar o facto do aluno estar a 

realizar determinada demonstração para proceder à transmissão de alguma 

informação e/ou explicação daquilo que pretendia ver realizado pelos alunos.  

 

“… decidi que a aluna Ana Filipa realizasse a sequência que temos vindo a 

trabalhar para demonstrar aos seus colegas, uma vez que na turma é visível 

que os alunos não entenderam como se realiza uma sequência de ginástica 

e quais os pontos-chave que esta deve respeitar.” 

Reflexão da aula 59 e 60 de ginástica artística. 
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Durante a prática pedagógica é fundamental a emissão de feedbacks, 

uma vez que este é importante para o desenvolvimento motor e cognitivo dos 

alunos, assim ao longo do ano letivo procurei ter este aspeto em consideração. 

 Como refere Rosado & Mesquita (2011, p. 82), “após a realização de 

uma tarefa motora por parte de um aluno ou atleta, este deve, para que o seu 

desempenho seja melhorado, receber um conjunto de informações acerca da 

forma como realizou a ação. É lugar-comum referenciar o feedback como uma 

mais-valia do professor no processo de interação pedagógica”. Do mesmo 

modo, Mota (1989) refere que o feedback é muito importante na atividade 

pedagógica, uma vez que promove o aumento da qualidade do ensino. 

 Na fase inicial do estágio pedagógico, a minha atuação não estava 

centrada na emissão de feedbacks, uma vez que a minha preocupação estava 

dirigida, quase exclusivamente, na gestão dos alunos, materiais e dos 

exercícios propostos. Á medida que as aulas foram avançando e com a 

melhoria das minhas reflexões e das reflexões realizadas nas reuniões de 

núcleo, foi possivel    ultrapassar esta dificuldade e não mais cometer este erro 

que considero crasso, mas que se justifica pela falta de confiança e de 

experiência.  

 Segundo Rink (1993), o feedback pode ser referente ao objetivo 

(descritivo, prescritivo e avaliativo); quanto à forma de emissão (visual, auditivo, 

cinestésico e misto); quanto à direção (individual, grupo ou turma); quanto ao 

momento (durante - concorrente, após - terminal ou retardado) e ainda pode 

ser positivo ou negativo. 

 De acordo com Fishman & Tobey, 1978 (cit. Por Rosado e Mesquita, 

2011), o feedback pedagógico é o comportamento de reação do professor à 

resposta motora de um aluno, com o objetivo de modificar essa resposta ou no 

sentido da aquisição ou realização de uma habilidade. 

 Desta forma, ao longo do ano letivo os feedbacks utilizados foram em 

grande medida o individual e/ou de grupo com um caráter geralmente positivo. 

Uma vez que a minha turma era relativamente pequena, permitia que eu 
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pudesse regularmente proceder à transmissão de feedbacks mais 

individualizados, tendo sempre em consideração as particularidades de cada 

aluno. Assim, para além do ensino estar a ser mais individualizado permite que 

os alunos se sintam motivados devido à constante atenção do professor 

realçando os aspetos positivos, procurando que estes melhorassem o seu 

desempenho.     

   

 

4.1.3.  Avaliação 

4.1.3.1. Do processo de ensino 

A avaliação do ensino torna-se fundamental para todo e qualquer 

professor, uma vez que sem esta avaliação não é possível garantir a qualidade 

permanente do ensino, a sua eficácia e a melhoria da sua prática profissional. 

Desta forma, para além da planificação e da realização é fundamental a análise 

e avaliação do ensino. 

Bento (2003, p.174) refere que “a reflexão posterior à aula, o controlo e 

análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos, constituem um 

domínio no qual se passa em revista a sua planificação e realização”.   

Assim, a utilização desta análise, permite-nos determinar o grau de 

realização dos objetivos definidos, as metodologias e os resultados 

mensuráveis da ação de aprendizagem dos alunos. 

Deste modo, segundo Bento (2003, p. 175) o processo ocorre, 

normalmente, em 3 etapas: 

1º. No decurso da aula; 

2º. Na parte final da aula; 

3º. Após a aula e em casa. 

Efetivamente, sem uma posterior reflexão suficientemente profunda não 

é possível aferir da nossa eficácia, da avaliação dos nossos alunos e da 

atividade pedagógica do professor. É necessário que cada professor, no final 

de cada aula, e no final do dia de trabalho, em casa, faça impreterivelmente 

uma reflexão crítica do seu próprio trabalho, sem a realização deste processo 
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estará em causa a aprendizagem dos alunos, a sua docência, a sua 

planificação e a sua realização. 

 Como diz Bento (2003, p. 176), “o sucesso do ensino depende tanto da 

atividade do docente como das atividades de aprendizagem dos alunos. O 

processo de aprendizagem no ensino é planificado, organizado e conduzido 

pelo professor; consiste, porém, essencialmente, na apropriação e assimilação 

ativas do conteúdo formativo pelos alunos”.  

O professor tem um papel fundamental em todo este processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que é a ele que concerne a planificação, 

sustentada nas reais capacidades dos alunos; a realização tendo em conta o 

ponto de partida dos alunos e o ponto de chegada que queremos que os 

alunos atinjam; e a avaliação, uma vez que é através desta que podemos 

verificar, modificar e reformular o processo complexo de ensino-aprendizagem. 

A seguinte reflexão demonstra a minha dificuldade inicial em planificar 

de acordo com as verdadeiras capacidades dos alunos da turma, o que veio a 

ser motivo de reflexão. Através deste processo reflexivo foi possível reformular 

essa mesma planificação e adequar os conteúdos e os objetivos à turma.    

“Inicialmente, a estruturação da Unidade Temática, estava um 

pouco desvalorizada, no sentido de que não foi construída de 

acordo com as verdadeiras capacidades dos alunos da turma. Uma 

explicação poderá advir do facto da minha insegurança inicial 

relativamente à abordagem desta modalidade. Todavia, após 

alguns ajustes levados a cabo pelo diálogo com a professora 

cooperante, foi possível chegar a um ponto de equilíbrio e que 

permitisse ir de encontro com o verdadeiro potencial da turma”. 

Reflexão de Ginástica Artística, 14.3.2013 

Ao longo do ano letivo, as três etapas que Bento refere foram 

realizadas aula a aula, no sentido de melhorar a minha prática 

pedagógica. Assim, em cada aula, e enquanto esta decorria tinha como 

preocupação verificar a execução dos alunos e a qualidade da 
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estruturação do ensino, se após esta análise verificasse que o 

desempenho motor dos alunos não ia de encontro com o desejado 

procedia a reformulações no decurso da aula. Na parte final da aula, 

juntamente com os alunos era realizada uma pequena retrospetiva do que 

de mais relevante se realizou nessa aula mas também da evolução que 

os alunos iam demonstrando. Após a aula, quando realizava a reflexão da 

aula procedia a uma análise e uma avaliação do ensino, onde referia de 

forma reflexiva os momentos positivos mas também os momentos que 

necessitam de uma reformulação. 

  

4.1.3.2. Da aprendizagem 

A avaliação assume um foco central no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que permite ao professor situar o nível de 

desempenho dos alunos, os seus conhecimentos e as suas atitudes, retirando 

daqui informações para a sua própria atuação. 

Assim, como menciona Carrasco (1985), a avaliação do ensino 

proporciona ao professor o controlo do processo de ensino-aprendizagem, de 

forma a ajustá-lo e a reformula-lo relativamente ao que estava inicialmente 

previsto. 

Todavia, a avaliação diagnóstica, formativa e sumativa, têm sempre um 

grau de complexidade associado e alguma subjetividade, uma vez que apesar 

de termos muito bem definido os critérios e que comportamentos vamos 

observar e avaliar, por vezes podemos cair no erro, ainda que não intencional, 

de perante situações e comportamentos idênticos avaliar de forma diferente. 

Essa era e é uma grande preocupação que me acompanha desde que iniciei o 

estágio profissional, apesar disso no início do ano letivo fui confrontado com 

este fenómeno da avaliação e de como é que eu vou realizar esta tarefa, tendo 

em conta as preocupações anteriores.  

No que diz respeito à avaliação diagnóstico, é através desta que é 

possível determinar o sentido do caminho a percorrer, bem como do 

planeamento da unidade didática a realizar, tendo como preocupação o 
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desenvolvimento dos alunos. Através desta avaliação é possível preparar as 

aulas, definir os objetivos didáticos e as estratégias a adotar para se conseguir 

uma boa consecução dos conteúdos a abordar. Deste modo, é possível 

determinar o nível de desempenho de cada aluno, agrupando-os por níveis, se 

necessário, de acordo com as suas dificuldades mas também de acordo com 

as suas potencialidades.  

Numa fase inicial, devido à inexperiência e devido ao desconhecimento 

que eu tinha dos meus alunos, certamente que as avaliações saíram algo 

desajustadas, contudo com o apoio da professora cooperante, foi possível 

verificar as verdadeiras potencialidades desportivo-motoras demonstradas 

pelos alunos, permitindo desta forma um planeamento do ensino mais eficaz e 

tendo por base uma realidade mais ajustada do que aquela que eu tinha 

realizado. 

No que concerne à avaliação formativa, esta apresenta um caráter 

contínuo e ajuda o professor a gerir o processo de ensino-aprendizagem, bem 

como a identificação das estratégias que se revelam pouco adequadas ou por 

outro lado, aquelas que estão perfeitamente adequadas à aprendizagem dos 

alunos. Esta é baseada na observação dos comportamentos evidenciados 

pelos alunos, relativamente ao comportamento desportivo-motor, atitudes, 

conhecimentos e condição física. 

Assim, esta avaliação é realizada ao longo das diferentes aulas, o que 

me permite realçar, modificar e ajustar o planeamento anual, as unidades 

didáticas e a abordagem pedagógica a realizar nas aulas seguintes, uma vez 

que através desta avaliação formativa, permite colocar os alunos pelo seu nível 

de desempenho à medida que estes ultrapassavam as suas dificuldades, 

estando constantemente a reajustar o processo de ensino aprendizagem. 

Relativamente à avaliação sumativa, esta é realizada no final de cada 

unidade didática, após a lecionação dos diferentes conteúdos a ensinar bem 

como da sua exercitação e consolidação. Tem como finalidade verificar o 

desempenho de cada aluno, destacando assim o seu nível e a sua respetiva 

evolução. Rosado e Silva (1999) cit. por Gonçalves et al. (2010, p. 56) 
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descrevem esta avaliação como “juízo globalizante sobre o desenvolvimento 

dos conhecimentos, competências, capacidades e atitudes dos alunos”, 

oferece também dados importantes relativamente ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Como refere Carrasco (1989, p. 13), “a avaliação dos resultados de 

aprendizagem proporciona-nos o conhecimento do rendimento do aluno, em 

relação aos níveis dos objetivos, por um lado, e às suas atividades pessoais, 

por outro”. 

Desta forma, e de acordo com o que foi realizado durante este ano 

letivo, a avaliação sumativa é mais do que a atribuição de uma nota em função 

do desempenho desportivo-motor do aluno, uma vez que nesta avaliação é tida 

em consideração a evolução dos alunos, as suas atitudes e os conhecimentos 

demonstrados durante cada unidade didática. 

 

No que se refere à autoavaliação, esta foi realizada no final de cada 

período e é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez 

que esta permite que cada aluno se autoavalie de acordo com o que considera 

ter sido a sua evolução e o seu desempenho ao longo de cada período e do 

ano letivo. Desta forma, o professor tem diante de si, mais uma ferramenta que 

lhe permite confrontar a sua avaliação com a perspetiva dos alunos, o que só 

beneficiará o processo avaliativo. Por outro lado, mas não menos importante, a 

realização da autoavaliação permite a cada aluno uma reflexão acerca do seu 

percurso bem como a perceção dos seus erros, dando-lhe oportunidade de 

encontrar soluções concertadas com o professor no sentido da melhoria e da 

evolução do aluno. Assim, segundo Carrasco (1985, p. 23) a autoavaliação 

pode ser vista como um “processo de ajuda ao sujeito, para a sua realização 

pessoal”. No que diz respeito ao primeiro momento em que a turma realizou a 

autoavaliação, acabou por se tornar um momento muito importante, uma vez 

que pude perceber o que cada um pensava do seu desempenho ao longo do 

período. Contudo, o que mais me surpreendeu, foi o facto de quase todas as 

suas avaliações iam ao encontro do que eu tinha definido para cada um, assim 

é notório que os alunos tinham consciência e estavam devidamente informados 
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acerca dos objetivos a desenvolver ao longo do período bem como dos critérios 

de avaliação.   

Estes momentos de reflexão, onde se realizaram as autoavaliações, 

permitiram, também para que determinados alunos percebessem algum 

descontentamento de minha parte perante algumas atitudes que estes 

demonstravam, principalmente, nos jogos desportivos coletivos.  

 

Parece um ponto pouco importante, mas fiquei muito contente na 

avaliação final do 2º período porque após ter elaborado a grelha de avaliação e 

de no final ter classificado todos os alunos, de acordo com as minhas 

convicções e os meus dados, enviei essa mesma grelha para a professora 

cooperante e posteriormente não foi realizada nenhuma correção à mesma, o 

que me deixou muito satisfeito por ter conseguido efetivamente perceber as 

capacidades dos alunos, as diferenças entre eles e no final ter conseguido 

classificar de acordo com a realidade.     
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4.2. Participação na Escola e Relação com a Comunidade 

 

4.2.1. Atividade de referência: D. Dinis Ativo 

A nossa atividade foi desenvolvida estando inserida no Plano Anual de 

Atividades da Escola Secundária de D. Dinis, bem como no documento Normas 

Orientadoras do Estágio Profissional do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau 

de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básicos e Secundário 

da FADEUP. 

Esta atividade tinha como grandes objetivos motivar a população-alvo 

para a prática desportiva; sensibilizar um maior número de pessoas para a sua 

prática; promover o convívio entre pessoas com um gosto pela prática 

desportiva; promover desportivamente a Escola e fomentar a cultura 

desportiva. Assim, os dois núcleos de estágio após algumas reuniões iniciais, 

decidiram escolher para a sua atividade 4 modalidades que são pouco 

abordadas na escola ou que nunca são abordadas na escola, desta feita as 

modalidades escolhidas foram a Escalada, a Capoeira, o Karaté e a Aeróbica, 

esta escolha apareceu naturalmente e desde logo se tornou consensual. 

Como nunca tinha estado no papel de organizador de um evento 

desportivo, as etapas que se seguiram foram de uma enorme descoberta, mas 

que com a devida orientação, foi possível levar a bom porto, com alguns 

desvios no caminho, nomeadamente os prazos, uma vez que alguns deles 

foram ultrapassados, o que veio trazer alguns condicionalismos à boa 

organização e planificação.  

O ponto onde os núcleos sentiram algumas dificuldades e onde foi 

despendido algum tempo, residiu na seleção do nome adequado para a nossa 

atividade desportiva e de promoção de um estilo de vida saudável. Assim, 

vários nomes foram surgindo, e após várias tentativas, surgiu um nome que 

respeitava as nossas ideias e os nossos objetivos presentes na atividade, 

então, “D. DINIS ATIVO”, passou a ser a designação da nossa atividade, 
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apesar de esta estar inserida num evento mais geral que é o Dia do Desporto e 

da Saúde. 

De seguida, surge a questão burocrática, neste ponto vária 

documentação teve que ser elaborada e devidamente assinada para que se 

pudesse proceder à requisição de todo o material necessário, bem como da 

passagem de informação acerca da atividade e da forma como se iria proceder 

à inscrição dos alunos. Foram enviadas várias cartas e autorizações ao diretor 

da escola, bem como à coordenadora de grupo. Simultaneamente à elaboração 

destes procedimentos documentais, os estudantes-estagiários elaboraram um 

documento onde continha as atividades a desenvolver, os recursos humanos, 

materiais e financeiros para toda a atividade, sempre com a intenção de esta 

ser o mais económica possível.  

No que diz respeito aos recursos necessários, não necessitamos de 

qualquer verba monetária, uma vez que a mascote já existia, as impressões 

entraram no plafom disponível para os nossos professores cooperantes, o 

reforço alimentar a escola tratou de tudo, a parede de escalada foi cedida 

gratuitamente pela Câmara Municipal de Santo Tirso. 

Após a recolha de todas as inscrições para a participação na atividade, 

foi possível verificar que existia um grande número de alunos interessados, o 

que nos motivou ainda mais, visto que a atividade estava a gerar bastante 

impacto junto dos alunos. De salientar que alunos da Escola Secundária D. 

Dinis, estavam inscritos cerca de 350 alunos, sem contabilizar com eventuais 

alunos de escolas convidadas. 

Com o aproximar do dia da atividade, várias foram as reuniões 

realizadas pelos dois núcleos de estágio, no sentido de verificar todos os 

pormenores da organização e de gestão da atividade, por outro lado 

começaram a ser elaborados os crachás e os certificados de participação. Uma 

tarefa que se tornou gigante, foi o preenchimento e a plastificação dos crachás, 

uma vez que como já dispúnhamos dos alunos inscritos antecipadamente, 

decidimos colocar o nome do aluno no crachá e sinalizar as atividades em que 
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este iria participar, desta forma simplificava a tarefa da credenciação no dia da 

atividade. 

Na noite de segunda-feira, foi necessário ir à escola, uma vez que existia 

nessa noite um jogo de futsal e esse facto não nos permitia colocar o pavilhão 

da forma desejada, já com todo o material devidamente colocado. A parede de 

escalada foi montada nessa tarde, todavia as presas e todo o material para a 

subida da parede não veio junto da mesma, o que nos deixou algo 

preocupados porque o nosso pedido foi no sentido de estar todo o material 

disponível no dia 8 (segunda-feira). Apesar disso, mantivemos sempre o 

contacto com o professor responsável pela parede de escalada e conseguimos 

que esse professor viesse na noite de segunda-feira colocar todo o material em 

falta.  

 No dia da atividade, o encontro ficou marcado para as 8 da manhã, onde 

destinamos algum do tempo na preparação dos últimos aspetos que estavam 

pendentes, nomeadamente a colocação do tapete no corredor de circulação, 

bem como o diálogo com os alunos do curso profissional, que foram um apoio 

muito importante na organização da nossa atividade, fazendo uma boa gestão 

e organização dos alunos inscritos como também na colocação do material e 

na colocação do som, onde colocaram músicas que animaram esta manhã 

desportiva. 

 Com a chegada das 9 horas, iniciou-se o check-in dos alunos inscritos, 

onde lhes foi entregue o crachá e lhes foi transmitida toda a informação 

necessária para a sua permanência e participação na atividade, esta 

informação foi transmitida de forma muito telegráfica para que o tempo 

disponível para o check-in fosse respeitado. Este momento decorreu sem 

incidentes, foi mais rápido do que nós poderíamos imaginar, o que facilitou a 

nossa organização e a distribuição dos alunos pelas atividades a decorrer 

nessa primeira hora. Fomos questionados por diversos alunos que não 

estavam inscritos, mas que o queriam fazer neste momento. Apesar de no 

regulamento estar mencionado que as inscrições eram feitas de forma prévia, 
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decidimos que deveríamos deixar os alunos participar, o que ainda vem 

reforçar o interesse dos alunos pela participação na atividade. 

 No que diz respeito às atividades, só na 1ª hora da escalada é que foi 

mais difícil gerir os alunos, uma vez que era nesta hora que estavam mais 

alunos inscritos o que dificultou ligeiramente o cumprimento do horário 

estabelecido. Em todas as outras atividades e nos outros dois horários da 

escalada não se verificou qualquer constrangimento, antes pelo contrário, 

tivemos muitos alunos a pedirem para participar nas diferentes atividades 

apesar de estes não estarem inscritos em determinadas atividades. 

 Um momento alto da atividade foi a presença da ex-aluna e campeã 

Sara Moreira e de alguns ex-alunos que têm algum relevo no desporto. Depois 

de todas as formalidades e partilhas de lembranças e de fotografias com a 

nossa campeã o único aspeto que poderia ter sido melhor é o facto de a Sara 

Moreira não ter proferido quaisquer palavras de incentivo e de 

consciencialização da importância da realização de atividade física e desportiva 

aos inúmeros alunos presentes no pavilhão. 

 O que ficou da organização desta atividade foi um sentimento de dever 

cumprido, apesar dos vários constrangimentos que mencionei anteriormente. 

Ficou patente a avaliação positiva que os diferentes professores fizeram em 

relação à atividade e à forma como esta foi organizada e como esta foi gerida. 

No mesmo sentido, após a aplicação dos questionários a várias turmas da 

escola Secundária de D. Dinis, foi possível constatar que a maioria dos alunos 

gostou da atividade e que esta foi bem organizada. 

 O momento que me deixou muito orgulhoso do trabalho de grupo 

desenvolvido na preparação de toda a atividade, foi a reunião de grupo de 

recrutamento onde vários professores mencionaram que deveria ficar em ata 

esta mesma avaliação positiva da atividade. 

 Sendo esta a primeira atividade organizada com esta dimensão e com 

este intuito, fico satisfeito com o trabalho que não uma ou duas pessoas 

desenvolveu, mas sim dois núcleos fantásticos, com estudantes-estagiários 
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que de tudo fizeram para que a atividade pudesse decorrer pelo melhor, mas 

também aos nossos professores cooperantes, aos restantes professores de 

educação física e também à turma de profissional que muito fizeram para que a 

atividade fosse um sucesso. 

 

4.2.2.  O papel do Diretor de Turma 

Numa fase inicial do estágio profissional, foi-nos colocada a questão de 

qual destas duas atividades iriamos acompanhar de mais perto, a minha 

acentuação foi logo no sentido de acompanhar o desporto escolar, todavia ao 

longo do ano letivo o meu maior enfoque foi nas funções e tarefas do diretor de 

turma. 

Assim, no que diz respeito à complexidade do que é ser diretor de turma, 

apraz-me referir que este é designado pelo conselho executivo e que 

desempenha ao longo de todo o ano letivo uma função com contornos 

complexos e de uma importância extrema. 

Neste sentido, a função do diretor de turma incorpora várias vertentes de 

atuação: alunos, professores, encarregados de educação e a escola. É o 

diretor de turma que faz a ponte e estabelece vias de comunicação entre aluno-

professores; professore-encarregado de educação e vice-versa. 

Após assistir às reuniões da diretora de turma com os encarregados de 

educação, às reuniões do conselho de turma e para além do que vem descrito 

no artigo 10º da portaria nº921/92 de 23 de Setembro, posso afirmar que o 

diretor de turma deve ser capaz de ouvir as diferentes opiniões dos vários 

encarregados de educação, adequar o seu discurso aos encarregados de 

educação, colocar de forma clara todas as questões que inquietam o normal 

funcionamento das aulas fazendo referência aos alunos mais problemáticos 

mas, acima de tudo, encontrando estratégias concertadas para a resolução 

desses mesmos problemas porque não são só os encarregados de educação 

que almejam o sucesso educativo dos seus educandos, os professores 

trabalham todos os dias para alcançar esse objetivo. 
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No que diz respeito mais particularmente às reuniões do conselho de 

turma, é o diretor de turma que gere toda a condução da reunião, tendo como 

dever colocar a cada professor, se necessário, questões trazidas pelos alunos 

e/ou encarregados de educação, bem como deverá registar as avaliações e 

informações que cada professor tem acerca de cada aluno. É no ponto das 

informações que cada professor tem acerca de cada aluno que eu me quero 

debruçar, uma vez que eu colaborei diretamente na transcrição das sínteses de 

cada período onde se fazem referências a aspetos mais significativos de cada 

aluno, no que ao comportamento, evolução e atitudes diz respeito.  

O facto de ter acompanhado de forma muito significativa as funções e as 

tarefas inerentes ao papel de diretor de turma, posso afirmar que esta função 

deverá ser exercida por aqueles professores verdadeiramente capazes e que 

tenham espírito de missão, uma vez que esta função não é mais uma, mas sim 

é uma função fundamental, diria até que é um dos pilares do normal 

funcionamento do sistema educativo e da relação escola-encarregados de 

educação, trazendo cada vez mais os encarregados de educação à escola, até 

porque a educação não se faz só com professores ou só com os encarregados 

de educação mas sim com os pontos de convergência e com as pontes que se 

conseguem estabelecer entre todos os intervenientes. 

 

4.2.3. Desporto Escolar 

No que diz respeito ao desporto escolar, as escolas deveriam unir 

enormes esforços em torno dele, uma vez que este deverá ser acessível a 

todos os alunos e para o maior número possível, e os esforços devem ir no 

sentido de chamar para junto de si o maior número de alunos, tendo sempre 

em consideração as modalidades e os diferentes escalões. 

Como refere Carvalho (1987, p. 86), “o desporto escolar é ação 

permanente, quotidiana, que se desenvolve em cada escola e se dirige a todos 

os alunos”. 

Relativamente à realidade encontrada na Escola Secundária D. Dinis, 

penso que apesar de termos excelentes condições humanas e materiais, o 
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número de participantes ainda é reduzido, ainda assim os resultados obtidos 

quer na vertente desportiva quer na vertente da formação dos nossos alunos 

foi excelente, muito devido ao trabalho que os diferentes professores 

desenvolveram junto dos alunos. 

Apesar de não ter presenciado todas as modalidades que fazem parte 

do desporto escolar, presente na nossa escola, a que mais acompanhei de 

perto foi o futsal feminino e desde logo pude constatar os enormes valores 

educativos evidenciados em cada sessão de treino. Foi possível verificar o 

empenhamento, a motivação e o interesse que as alunas colocam em cada 

tarefa que lhes é proposta. Por outro lado, mas não menos importante, numa 

sociedade cada vez mais sedentária e com problemas muito graves associados 

a esse sedentarismo, a escola como uma forma privilegiada de transmissão de 

cultura e de educação, deverá também através do desporto escolar transmitir 

essas preocupações e desde logo reforçar a necessidade de um estilo de vida 

ativo e saudável. 

Carvalho (1987, p. 144) refere que, “o desporto escolar só pode 

entender-se numa perspetiva que nasça do próprio aluno servindo as suas 

necessidades, respondendo aos seus interesses, não tendo outras justificações 

alheias à sua função e significado”. Desta forma, o desporto escolar deverá 

estar adequado às dificuldades e às exigências dos alunos da sua escola, 

proporcionando a integração do aluno e a consequente evolução. 

Contudo, apesar da variada oferta desportiva, quer ao nível de espaços 

quer ao nível de modalidades, a verdade é que muitos dos alunos que estão 

nas escolas têm como única oportunidade de praticar desporto o desporto 

escolar, o que diz bem da importância que este assume junto da comunidade 

educativa e mais concretamente dos alunos.   

 

4.2.4.  O grupo de Educação Física 

Ao longo deste ano letivo, vários foram os momentos de contacto formal 

e informal que pude estabelecer junto dos diferentes professores que 
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constituem o grupo de recrutamento de educação física. Uma vez que 

presenciei todas as reuniões realizadas pelo grupo, posso afirmar que os 

professores pautaram a sua atuação pelo profissionalismo e tendo sempre em 

vista o desenvolvimentos dos alunos e do que era melhor e mais ajustado para 

eles. 

 As reuniões realizadas tratavam os temas mais prementes na ordem de 

trabalhos do grupo, nomeadamente no início do ano letivo onde se discutiam 

quais as modalidades a abordar e em que ano de escolaridade. Por outro lado, 

ao longo do ano letivo foram realizadas reuniões onde os pontos fundamentais 

consubstanciavam-se na consecução e no cumprimento das planificações dos 

diferentes professores, a reorganização escolar designadamente a agregação 

da escola, a alteração das unidades letivas de 45 para 50 minutos, entre muitos 

outros assuntos. 

 Assim, estar presente nestas reuniões foi fundamental para que eu 

pudesse perceber por um lado a dinâmica do grupo de educação física bem 

como os fatores que estiveram na base de sustentação da tomada das 

diferentes decisões. Por outro lado, o estar presente nestas reuniões, foi um 

grande contributo e um grande impulso para que eu, perante as diferentes 

tarefas da minha turma, tomasse decisões concertadas e que fossem ao 

encontro das decisões tomadas nessas diferentes reuniões. 

 O facto de poder estar presente em todas as reuniões demonstra o 

espírito de compromisso, de entusiasmo, do querer sempre mais e o de estar 

efetivamente comprometido no processo de estágio profissional e na minha 

incontestável construção enquanto professor de educação física e tudo o que a 

ela está relacionado.  
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4.3. Formações complementares 

 

4.3.1. As dificuldades de aprendizagem e o sucesso educativo 

Este seminário decorreu na Biblioteca Municipal de Santo Tirso, com a 

temática “As dificuldades de aprendizagem e o sucesso educativo”. 

 Foram enumeradas as dificuldades na aprendizagem de caráter geral, 

nomeadamente: 

 Desmotivação; 

 Cultura/privação familiar; 

 Identificação/empatia com o professor; 

 Perturbações emocionais; 

 Currículo desajustado; 

 Métodos e estratégias inadequados. 

Após a explicação de cada uma destas dificuldades, foram enumeradas 

as dificuldades de aprendizagem específicas, designadamente: 

 Distúrbio de caráter neurológico; 

 Neurónios lentos. 

Posteriormente, duas professoras participantes do seminário, 

demonstraram os vários teste que são realizados no diagnóstico aos alunos 

com dificuldades de aprendizagem específica. 

Em suma, todo o seminário decorreu num ambiente agradável e de 

grande interesse e compromisso entre todos os intervenientes. Foi um 

seminário onde foi transmitida uma grande quantidade de aprendizagens e de 

estratégias de intervenção junto desta população especial. 

 

4.3.2. Ação de formação Primeiros Socorros em meio escolar 

Na ação de formação sobre primeiros socorros em meio escolar foram 

abordadas as situações que podem acontecer no seio escolar, nomeadamente 
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queimaduras, fraturas, entorses, picadas, feridas, intoxicações, entre outros 

problemas.  

Assim, todas as explicações realizadas pela enfermeira, foram muito 

importantes porque nós enquanto professores de educação física estamos 

sujeitos a que na nossa aula, devido às suas características impares, 

aconteçam algumas das situações acima mencionadas, como tal é 

fundamental saber como atuar e quais os primeiros socorros que podemos 

prestar. Nesta ação de formação, foi mencionado como devemos proceder em 

cada uma das situações bem como os procedimentos a evitar. 

A ação de formação contou ainda com uma parte prática, onde se 

realizou a manobra de Heimlich bem como a forma como se deve colocar uma 

vítima em posição lateral de segurança. 

Por tudo isto, é evidente que esta ação de formação foi muito importante 

na minha formação enquanto professor de educação física, uma vez que me 

ajuda a desenvolver integralmente e de uma forma holística, estando assim 

mais preparado para qualquer eventualidade.   

 

4.3.3. Aplicação da bateria de testes do Fitnessgram 

Numa fase inicial da prática de ensino supervisionada, os diferentes 

estudantes estagiários da Escola Secundária de D. Dinis, tinham algumas 

dúvidas e até dificuldades em relação à realização e aplicação dos diferentes 

testes de aptidão física da bateria de testes do Fitnessgram. 

Assim, após sugestão dos estudantes estagiários e em concertação com 

os dois professores cooperantes desta escola, decidimos que deveríamos 

aplicar esta mesma bateria de testes a toda a comunidade educativa que 

estivesse interessada em participar. 

Os objetivos da aplicação desta bateria de testes consubstanciaram-se 

num conhecimentos mais profundo e especializado da forma e das regras que 

estão inerentes a cada teste, bem como ter um primeiro contacto com esta 
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bateria de testes. Por outro lado, e não menos importante, permitiu avaliar a 

aptidão física de todos os participantes onde posteriormente foi entregue o 

relatório que a própria bateria de testes realiza. 

Desta forma, com uma atividade simples e sem uma organização muito 

estruturada, foi possível familiarizar os estudantes estagiários com esta bateria 

de testes e com os protocolos que cada teste preconiza. 

Com esta atividade, os estudantes estagiários puderam aplicar e 

controlar todas as fases de cada teste e verificar a correta realização dos 

mesmos. Foi um momento muito importante porque esta atividade serviu como 

uma experiência extra curricular e que permitiu a minha preparação para 

aplicar esta bateria de testes aquando das minhas aulas. Assim, os hipotéticos 

erros cometidos nesta atividade serviram como exemplo e aspeto de reflexão 

para que o mesmo não se verificasse nas minhas aulas.   

 

4.3.4. Projeto Santo Tirso comVida 

No que concerne ao projeto Santo Tirso comVida, foi realizado o 3º 

congresso internacional sobre saúde e desporto que culminou com a 

publicação do terceiro livro, onde se assiste ao término de um projeto que 

nasceu em 2009, com a dedicação e rigor de todos os envolvidos. Este projeto 

distingue-se de todos os outros pela temática, uma vez que estuda a relação 

entre crescimento, desenvolvimento e saúde na população escolar e revela-se 

exemplar pela metodologia adotada. 

Assim, este estudo apresenta objetivos de natureza descritiva (alunos), 

de natureza interpretativa (alunos), de natureza descritiva e interpretativa 

(famílias) e de natureza descritiva (professores e funcionários). 

No que diz respeito à dimensão amostral, a ideia central do projeto, em 

termos de recolha de informação, foi o de permitir que todos os alunos 

pertencessem ao estudo. Apesar de existir informação dos alunos de 11 e mais 
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de 18 anos, todavia na grande maioria das análises só consideraram o 

intervalo etário dos 12 aos 18 anos. 

No primeiro ano de estudo (2009-2010) foi colhida informação em 986 

alunos dos 11 aos 20 anos de idade: 509 rapazes e 477 raparigas; 63 famílias 

com 1, 2 ou 3 filhos foram também amostradas, perfazendo um total de 214 

pessoas. 

No segundo ano de estudo (2010-2011) foram estudados 847 alunos, 

421 rapazes e 425 raparigas. Do mesmo modo, 44 famílias (140 sujeitos) 

continuaram no estudo. Neste ano, 52 professores e funcionários foram 

avaliados, sendo que somente se possui informação repetida de sete. 

Os métodos utilizados foram o crescimento físico, composição corporal, 

tipo físico (somatótipo), atividade física, aptidão física normativa e criterial, 

síndrome cardiometabólica, comportamentos e hábitos alimentares, maturação 

biológica, estatuto socioeconómico, perceção do estado de saúde, informação 

associada à hipótese de Barker e saúde óssea. 
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5. PROJETO COLABORATIVO DE 
INVESTIGAÇÃO 



72 
 

  



73 
 

5.1. Introdução 

No âmbito da realização do estágio profissional, pretende-se que os 

estudantes estagiários recorram à investigação como forma de complementar a 

prática pedagógica, sendo uma tarefa que contribui significativamente, para a 

formação integral e abrangente do estudante estagiário. 

Ainda na fase de escolha do tema a aprofundar através de um processo 

investigativo formal surgiu a possibilidade da participação dos núcleos da 

escola de Santo Tirso num projeto liderado por uma estudante de 

doutoramento. 

A relação de colaboração da escola e dos professores cooperantes com 

o gabinete de um dos orientadores do trabalho, professor Rui Garganta, abriu 

portas ao desafio que, foi aceite pela totalidade do núcleo. 

A participação num projeto desta natureza satisfazia plenamente o 

desenvolvimento das capacidades investigativas e ainda acrescentava a mais 

valia de participar num desafio investigativo mais alargado, que mobiliza várias 

instituições e sobretudo obriga à partilha de diferentes olhares científicos. O 

carácter multidisciplinar do projeto comparticipante de diferentes formações 

científicas de base, foi mais um incentivo à nossa formação.   

Por outro lado, mas não menos importante, a atração para participar no 

projeto baseou-se na sua multidisciplinariedade que envolveu várias 

instituições, entre as quais: Faculdade de Desporto, Belas Artes, Medicina e 

Engenharia da Universidade do Porto, a Escola Secundária de D. Dinis e o 

Instituto Nun’ Alvres, bem como o desenvolvimento de várias competências 

inerentes à função docente, designadamente, partilha, cooperação e 

conhecimento. 

A nossa participação traduzir-se-ia na colaboração na recolha de dados 

do projeto geral enquanto núcleos, individualmente mas em conjunto e, na 

procura de um sentido pedagógico para os desafios abertos do projeto. 

O projeto constatou que as estratégias de combate à obesidade não têm 

funcionado principalmente, devido, à falta de motivação para a prática de 
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exercício físico regular. Neste sentido, a doutoranda idealizou com o seu 

projeto designado de FunnActive, conceber uma forma apelativa e divertida, 

sob a forma de um jogo interativo, combater esta tendência, aumentando assim 

os níveis de exercício físico.  

 Assim, este novo conceito de jogo desenvolve-se numa plataforma que 

converte a energia cinética, induzida pelo movimento dos jogadores, em 

energia elétrica. Os resultados obtidos pelos jogadores serão guardados e 

enviados para um site próprio que funcionará como uma rede social, onde será 

possível acompanhar e monitorizar o exercício realizado, o gasto calórico e os 

índices de atividade física. 

Embora com objetivos de formação distintos e pontos de partida 

diferentes, a nossa participação consubstanciou-se numa ajuda científica ao 

trabalho científico. Tendo este trabalho uma componente fortemente científica, 

foi necessário dar-lhe uma componente pedagógica. A nossa participação 

neste projeto implicava dar significado pedagógico para conseguir atingidos 

objetivos implícitos à nossa função. 

Perante as problemáticas levantadas pelo projeto, uma primeira 

pergunta se nos colocou: onde está a dimensão pedagógica do projeto?  

Um projeto com população escolar em escola pública e privada, que 

implica exercício físico sobre a forma de jogo que pretende relacionar-se com o 

combate à obesidade. Perante isto, o nosso contributo seria estabelecer a 

articulação com os objetivos educativos da escola em particular da educação 

física. 

 Desta forma, seguindo os interesses de cada um chegamos aos 

seguintes temas:  

1. Motivação e educação física (Rui Castro); 

2. O efeito do jogo (exergame) nos níveis de atividade física (Teresa 

Abreu); 

3. Comparação dos níveis de atividade física entre géneros e escolas 

(Cátia Gomes); 
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4. O papel/objetivos da educação física, na escola (Ana Rita Ferreira e Luís 

Fernandes); 

5. As condições externas da aula (Tiago Ferreira). 

No que concerne à motivação, esta surge como um interesse peculiar do 

estudante estagiário que trata o tema, demonstrado desde o início deste 

processo, bem como da importância e a forma como o jogo influencia 

motivacionalmente a prática de exercício físico. 

 Relativamente ao efeito do jogo, inicialmente o objetivo era aferir o efeito 

do jogo (exergame) nos níveis de atividade física, contudo tendo a intenção de 

tratar pedagogicamente este tema, a abordagem passou por perceber a 

conceção de jogo e a evolução do mesmo até às novas tecnologias, visando o 

jogo pedagógico e como atividade. 

 No que diz respeito à comparação dos níveis de atividade física entre 

géneros e escolas, este surge devido ao projeto ter sido gizado para 

contemplar uma escola pública e uma privada. Desta forma, pareceu pertinente 

verificar se existe diferenças dos níveis de atividades física entre as duas 

escolas e, em simultâneo, verificar as diferenças desses níveis de atividade 

física entre géneros. 

 No que concerne ao papel/objetivos da educação física na escola, houve 

a necessidade de enquadrar este tipo de proposta “jogo virtual” nos objetivos 

da educação física. Assim, o papel da disciplina de educação física justifica a 

revisão dos objetivos que legitimaram a sua presença no seio das disciplinas 

escolares e perceber como se encontra atualmente.    

 Relativamente ao último tema, o projeto levantava a hipótese de 

transformar o movimento dos jogadores em energia elétrica. Surgiu a 

necessidade de perceber até que ponto esta possibilidade tem sentido na 

escola. Todavia, depois de algumas hesitações, o projeto foi orientado para as 

condicionantes externas da aula e, assim tomarmos a noção de ambiente em 

sentido mais restrito. 



76 
 

5.2. Revisão da literatura 

 

5.2.1. A motivação na Educação Física 

A educação é um fenómeno que permite que os indivíduos possam 

desenvolver e aumentar as suas capacidades e potencialidades, obtendo desta 

forma ferramentas que os ajudarão a ultrapassar os diferentes obstáculos que 

vão surgindo. 

 Como refere Bento (1995), a educação é um fenómeno fundamental do 

homem. É uma ajuda para o fundar como sujeito e como pessoa, para construir 

a sua autonomia baseada no entendimento de si próprio, dos outros e do 

mundo. 

 No que diz respeito ao desporto e mais concretamente à educação física 

na escola, esta tem uma grande importância uma vez que, pretende qualificar o 

educando para saber agir nas diferentes situações desportivas realizadas na 

escola mas também nas realizadas extra-escola. Assim, como refere Bento 

(1995), são três as dimensões principais que perfazem a capacidade de ação: 

O aspeto motor. O movimento corporal é visto como componente central da 

ação desportiva, sendo-lhe atribuído o primado na hierarquia de 

intencionalidades da educação física.  

O aspeto da interação, resultante do facto de que as exigências nas situações 

de ação desportiva não deriva apenas dos movimentos mas também dos 

atores, quer enquanto parceiros cooperantes quer enquanto parceiros 

oponentes. 

A pluridimensionalidade de sentidos de uma situação desportiva, 

nomeadamente de ordem ética, estética, expressiva, lúdica, afetiva, cognitiva, 

social, sem excluir as dimensões do rendimento e da saúde 
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Embora privilegiando o motor e o corporal, a ideia da capacidade de 

ação encaminha-nos para a pluralidade de objetivos, de sentidos, de intenções, 

de finalidades e motivações imanentes às situações desportivas. 

O ensino desdobra-se, desta forma, em diferentes ações, tendo em vista 

a realização dos seus objetivos. Segundo Bento (1995), vários são os fatores 

intervenientes na realização dos objetivos. 

De facto, devido à pluralidade e abrangência dos objetivos, requerem em 

grande medida uma multiplicidade de formas para a sua realização. 

 

 

 

Figura 1: Componentes da Aprendizagem em Educação Física e Desporto. 
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Figura 2: Relação Sujeito-Objeto na aprendizagem desportivo-motora. 

 

Como podemos concluir através da análise das Figuras 1 e 2, se 

considerarmos a nossa matéria de ensino, o desporto, o sujeito encontra-se no 

centro de todo o processo e as componentes cognição, coordenação, condição 

e motivação/emoção interrelacionam-se no sentido de tornar abrangente e 

global a aprendizagem dos alunos, orientando-o para qualidades constitutivas 

da capacidade ou competência da ação. 

É essencial ultrapassar a visão tradicional e muito parcial de educação, 

uma vez que está muito centrada apenas na aquisição de habilidades motoras 

e de técnicas desportivas, esquecendo muitas vezes os vários e múltiplos 

fatores que exercem enorme influência na aquisição de competências. 

É necessário um alargamento e uma visão mais lata do que é o 

entendimento de aprendizagem em educação física, uma vez que qualquer 

gesto desportivo é importante ter em conta os pressupostos energético-

condicionais e coordenativo-regulativos (Bento, 1995). 

 O conceito de motivação é considerado por vários estudiosos desta 

temática como sendo bastante complexo e por vezes confuso, existindo desta 

forma várias definições e que diferem entre si. 

 A motivação assume um papel de grande importância para a 

compreensão da aprendizagem e do desempenho dos alunos nas diferentes 

habilidades motoras, uma vez que tem uma função fundamental na iniciação, 
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manutenção e intensidade do comportamento e do empenhamento dos alunos. 

Os alunos desmotivados nas aulas de educação física não exercem as 

atividades, ou por outro lado fazem mal os exercícios que lhes são propostos. 

 “ A motivação está na raiz do comportamento. Toda a actividade tem 

origem numa «energia» geradora de «forças», ou de «dinamismos» que 

mobilizam ou põem em movimento os protagonistas da actividade.” (ABREU, 

1998, p.5 cit. por Lima, 2010). 

 Silva e Weinberg (1984), citados por Ferreira (2005) partilham desta 

opinião, mencionando que a motivação é melhor compreendida quando é 

considerada a interação contínua entre o individuo e a situação específica em 

que está envolvido. Estes mesmos autores fazem a distinção entre duas 

dimensões, designando-as de direção e intensidade do comportamento de um 

individuo, sendo a primeira indica se um individuo se aproxima ou evita uma 

situação particular, e a segunda está relacionada com o grau de esforço 

despendido para realizar uma ação. 

 Segundo Costa (1989), mencionado por Ferreira (2005) o interesse nas 

atividades físicas e desportivas não deve acabar com o fim da escolaridade 

obrigatória, como acontece, ainda hoje, com muitos adolescentes. 

Contrariamente, o desporto deve constituir um campo de ação e de vivência 

interessante e atraente para o homem. 

 Por isso, é função fundamental do professor de educação física, motivar 

os seus alunos para a prática permanente de atividade física e/ou desportiva, 

para tal deve observar os objetivos dos seus alunos e fazer todos os possíveis 

por criar estímulos positivos e atraentes para grande parte dos seus alunos ou 

para a sua totalidade. 

Ferreira (2005) citando Alves, Brito e Serpa (1996) refere que no 

processo de motivação no Desporto e Educação Física para crianças e jovens, 

existe uma relação entre as condicionantes fisiológicas, psicológicas e sociais, 

que determinam os chamados suportes da motivação desportiva e resumem-se 

aos seguintes aspetos: 
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Existência de uma pré-disposição para aprender, relacionada com a maturação 

psico-fisiológica, as emoções e atitudes, o comportamento e os diferentes 

graus de desenvolvimento; 

Existência de motivos intrínsecos inerentes às crianças e jovens, que os levam 

à participação em atividades desportivas; 

Existência de motivos extrínsecos, vantajosos na conquista do interesse para 

as atividades. 

 

5.2.2. Conceitos, teorias e tipos de motivação 

 A motivação é um conceito extremamente vasto, uma vez que tem uma 

enorme pertinência em diferentes contextos de atuação do ser humano, 

nomeadamente a nível familiar, político, profissional e até ao nível escolar. 

Assim, de acordo com Pina e Cunha et all (cit. por Ferreira, 2005) a 

motivação refere-se aos fatores da personalidade, variáveis sociais, que atuam 

quando alguém realiza algo pelo qual poderá ser avaliado ou se encontra em 

competição com outros, ou tenta obter algum nível de excelência. 

Estes autores atrás mencionados referem um conjunto interessante de 

definições, que se apresentam de seguida: 

George e Jones definem motivação como as forças psicológicas internas 

pelas quais o individuo escolhe fazer algo ou executar algumas tarefas com 

maior empenho do que outras, ou ainda persistir numa atividade por longo 

período de tempo. 

Segundo Deci, o termo motivação está relacionado com três questões 

fundamentais relativas à regulação do comportamento: o que energiza a ação; 

como ela é direcionada; em que medida ela é voluntariamente controlada. 

Pinder define motivação como o conjunto de forças energéticas que têm 

origem quer no individuo quer fora dele, e que moldam o comportamento de 

trabalho, determinando a sua forma, direção, intensidade e duração. 
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Como pudemos constatar, existe uma panóplia elevada de definições e 

de autores que têm entendimentos diferentes e diversificados do que é o 

conceito de motivação, todavia vou apresentar de seguida a definição que no 

meu entendimento define o conceito de motivação. 

A motivação é o ato de motivar, é um conjunto de fatores que condiciona 

a conduta de alguém para alcançar determinado objetivo, é um processo que 

desencadeia uma atividade consciente e, como força impulsionadora, é um 

elemento importante em qualquer âmbito da atividade humana. A motivação 

também pode ser considerada como um impulso que conduz uma pessoa a 

selecionar e realizar uma ação de entre as que se apresentam para resolver 

determinada situação. Com efeito, a motivação está relacionada com o 

impulso, na medida em que este leva o individuo à busca contínua de melhores 

soluções para a sua realização pessoal e integração na comunidade onde a 

sua ação tenha significado (Ferreira, 2005). 

Após a análise das diferentes definições, é possível constatar que 

existem pontos que são comuns às diferentes definições: é um elemento de 

estimulação, é algo que desencadeia o comportamento, é o que permite 

permanecer numa atividade.  

 

5.2.3. Tipos de Motivação  

Existem duas grandes classes de motivações para a concretização de 

uma determinada tarefa Brito, 1974 (cit. por Lima, 2010):  

 

- Motivações intrínsecas (internas ou primárias), ou seja, têm a ver com 

aspetos essencialmente fisiológicos, com a estrutura orgânica do indivíduo e 

caracterizam-se por serem não apreendidas e serem imprescindíveis para uma 

sobrevivência individual. 
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- Motivações extrínsecas (externas ou secundárias), ou seja, têm a ver de certa 

forma com aspetos essencialmente psicossociais, fruto da inserção/integração 

no meio – social, são sensíveis a toda a uma aprendizagem.  

 

Podemos desta forma distinguir motivações intrínsecas, como sendo a 

necessidade que a própria pessoa coloca a si mesma para realizar, iniciar ou 

manter uma determinada atividade, regendo-se por “forças interiores” para 

atingir determinado fim, concomitantemente, a busca de prazer e de satisfação 

com a realização da atividade. Podemos referir que existem inúmeros fatores 

que contribuem em grande medida para esse sentimento de prazer e de 

satisfação, nomeadamente o contato com a natureza, com outras pessoas, o 

explorar novas atividades, entre muitos outros.      

Esta forma de motivação acontece frequentemente quando a atividade é 

interessante e desafiadora, proporcionando às pessoas claros feedbacks e 

liberdade para realizar a tarefa.  

No que diz respeito às motivações extrínsecas, referimo-nos a fatores 

que de alguma forma nos motiva e que provêm do exterior, podemos destacar 

como fulcro principal o desejo de vencer, de ser reconhecido, de ser líder, entre 

outros. As pessoas sentem-se motivadas não pelo desporto ou pela atividade 

em si mesma mas sim pelas consequências e benefícios que esse desporto ou 

atividade lhe podem proporcionar, ou seja, olham para o desporto e para a 

atividade física como sendo um meio para alcançar determinado fim.  

Tomemos como exemplo, as recompensas dadas pelos pais, elogios 

verbais dados pelo professor, as instalações onde praticam as aulas de 

Educação Física, o material disponível ou os próprios colegas da turma. Se por 

um lado os alunos forem rebeldes a turma poderá tornar-se rebelde, por outro 

lado se a turma for empenhada nas tarefas e interessados podem levar os 

outros alunos a tomarem a mesma atitude. 

Como refere Deci, 1975 (cit. por Ferreira, 2005) “quando o individuo está 

extrinsecamente motivado não participa na atividade pelo prazer inerente à 
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experiência realizada, mas pelo facto de receber algo positivo ou evitar algo 

negativo, quando a atividade tiver terminado.”  

 

5.2.4. Teorias da motivação 

Pilleti (1993) citado por Marante (2008) indica preceitos provenientes de 

diferentes construções teóricas que podem apresentar-se como aspetos 

relevantes do desenvolvimento psicológico do indivíduo: 

Segundo a teoria Humanista, o comportamento humano atende a uma 

hierarquia de necessidades e motivos, desde fisiológicos, de conhecimento e 

compreensão e até estéticos, isto é, só com a satisfação das necessidades 

mais básicas é que permite a resolução dos superiores. 

Na teoria Psicanalítica, a motivação é um processo predominantemente 

inconsciente e as experiências infantis constituem-se como a fundamental fonte 

dos comportamentos posteriores. 

Para a teoria Cognitiva, o homem, como ser racional, decide o que quer 

ou não fazer, esta linha teórica valoriza os aspetos internos e racionais do 

interesse, tais como intenções, expetativas e planos do indivíduo. A motivação 

intrínseca pode levar o aluno a aprender e ainda a acentuar o interesse do 

indivíduo em aprender a seu próprio modo. 

Na teoria do Condicionamento, um reconhecimento ou reforço externo 

explica a motivação nesta teoria, assim, o indivíduo aprende para alcançar uma 

espécie de recompensa que o satisfaça. A motivação extrínseca pode servir, 

de fato, para sugerir um interesse até então inexistente, entretanto, aprender 

para alcançar uma recompensa é uma forma de aprendizagem que não 

permanece, uma vez que não atende à necessidade de realização pessoal.  
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5.3. Material e métodos 

 Neste projeto o instrumento utilizado foi um questionário online sobre 

“atividade física, TIC, consolas, jogos e campanhas”. Este integrava um 

questionário para avaliar a atividade física; modelo transteórico, para avaliar a 

predisposição para o exercício físico e o balanço decisional, onde se colocam 

os prós e contras em relação ao exercício físico.  

 A população a que se destinava este questionário abrangia todos os 

alunos pertencentes à Escola Secundária de D. Dinis bem como o Instituto 

Nun’ Alvres, com alunos desde o 7º ao 12º ano, referentes ao 3º ciclo e ensino 

secundário, respetivamente.  

 No que diz respeito à amostra, esta foi dividida em dois grupos, sendo o 

grupo de controlo os alunos da Escola Secundária de D. Dinis e o grupo 

experimental os alunos do Instituto Nun’ Alvres, uma vez que serão estes que 

estão sujeitos ao efeito do exergame e todas as suas vicissitudes.  

Relativamente ao grupo de controlo, participaram 269 alunos que após a 

entrega da autorização realizaram o questionário acima mencionado. 

Quanto ao grupo experimental, não temos qualquer informação acerca 

do número de participantes, o que impossibilitou a concretização do estudo 

investigativo. 

 

5.4. Conclusão 

Tendo em conta o que foi mencionado anteriormente, e todos os 

intervenientes terem partido de situações distintas, os timings da investigação 

não foram completamente compatíveis uns com os outros, embora numa fase 

inicial tudo indicava que estava devidamente organizado. 

  No mesmo sentido, outros imprevistos foram ocorrendo, nomeadamente 

doença da doutoranda, problemas informáticos e questões éticas tais como a 

receção das autorizações devidamente preenchidas, dificultaram e alongaram 

o tempo que estava destinado às diferentes tarefas, o que daqui resultou no 
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atraso geral do normal funcionamento do projeto, designadamente na recolha 

de dados. 

Outro entrave no normal desenrolar do projeto teve que ver com a 

discrepância na definição objetiva e clara do que cada parte interveniente 

entendia da sua participação no projeto, uma vez que, os estudantes 

estagiários tinham o entendimento de que estavam num processo colaborativo, 

e desta forma deveriam prestar o seu auxílio nas tarefas que fossem do seu 

alcance, nomeadamente a construção e aplicação dos questionários. Por outro 

lado, o entendimento da doutoranda era de que os estudantes estagiários 

estavam num processo de parceria, onde o projeto era pertença de ambas as 

partes, sendo que as nossas funções iam além do que tinha a ver com os 

questionários, nomeadamente o estabelecimento do protocolo com a escola. 

Tudo isto leva-nos a pensar que um projeto deve ser bem planeado e 

que desde o início todas as funções devem estar devidamente definidas por 

todos os intervenientes. 

  As situações atrás mencionadas impossibilitaram que a análise e o 

tratamento de dados fossem realizados a seu devido tempo, tendo como 

consequência a falta de resultados, para a sua respetiva discussão e 

conclusão. Desta forma, embora não tenhamos os mesmos, os resultados 

formativos não foram comprometidos. Assim, com a participação neste projeto 

pudemos desenvolver o espírito de colaboração e partilha, aprendemos a 

refletir sobre os temas de investigação, a conceber um instrumento de recolha 

de dados online e a intervir nas diferentes dimensões da nossa atividade 

profissional, nomeadamente nas dimensões crítica, social e política.  
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6. CONCLUSÕES E PERSPETIVAS 
PARA O FUTURO 
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 Com o culminar do estágio profissional e fazendo uma reflexão de todo 

esse percurso, considero que este foi uma oportunidade de colocar em prática 

os conhecimentos que fui adquirindo ao longo de todo o meu percurso 

académico. Assim, através de uma prática de ensino real e de um conjunto de 

vivências e de experiências únicas, posso afirmar que este processo permitiu a 

minha evolução quer a nível pessoal quer a nível profissional. 

 No desenvolvimento de todas as tarefas que são inerentes às funções 

do professor, pude constatar que as minhas convicções e conceções acerca da 

profissão não eram as mais ajustadas, uma vez que não tinham suporte com a 

realidade e não estavam devidamente enquadradas com toda a 

concetualização teórica que dá sustentabilidade a este processo de ensino-

aprendizagem. 

 Sendo o meu objetivo último formar-me integralmente, de forma holística 

e ganhando autonomia profissional, enquanto professor de educação física, o 

estágio profissional contribuiu de forma muito significativa para que eu pudesse 

reestruturar as ideias e os conhecimentos relativamente ao que a prática 

pedagógica exige. 

 Concomitantemente, para além dos aspetos letivos e da lecionação das 

aulas, o facto de ter estabelecido relações com a comunidade educativa, no 

qual participei em diversas atividades desenvolvidas na escola, o que me 

permitiu desenvolver como pessoa mas também tirando ilações para a minha 

formação profissional. 

 Desta forma, a elaboração do presente relatório, permite efetuar o 

registo e a reflexão crítica, pelo confronto entre a teoria e a prática, das 

vivências mais marcantes ao longo deste ano letivo bem como discorrer acerca 

de processos e de conhecimentos que devem ser apanágio da atuação de 

todos os professores.  

 Face aos constrangimentos, inquietações e transformações que a 

profissão atravessa atualmente, estou consciente de que o futuro próximo não 

será fácil. A entrada na profissão como professor de educação física numa 

escola será lenta e só ocorrerá a médio ou longo prazo. Este facto deve-se à 

falta de oportunidades no mercado de trabalho, para os profissionais da 



90 
 

educação, reconheço assim que os meus primeiros anos como profissional 

poderão ser instáveis tendo que optar por outras vias alternativas mas que 

tenham sempre em vista o ensino.  

 Apesar de todo este clima de incerteza, sinto que estou motivado e com 

forças para encontrar estratégias que por um lado permitam prosseguir a minha 

formação continua e por outro que me façam sentir realizado. 

 Todo o processo de estágio profissional veio confirmar o meu enorme 

interesse por esta profissão e mais importante que isso permitiu-me obter 

competência, autonomia e iniciativa profissional, o que na minha opinião são 

pedras basilares na minha formação profissional.  
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Anexo 1: Unidade Didática de futsal 

 

Sessão 
Conteúdo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R
e

la
çã

o
 c

o
m

 B
o

la
 Passe AI E E C    

A
va

lia
çã

o
 S

u
m

at
iv

a 

Jo
go

 5
x5

 

Receção AI E E C    

Condução AI E E C    

Interceção AI  I/E E E C  

Finta AI   I/E E E C 

Remate AI E E E C   

Es
tr

u
tu

ra
çã

o
 

d
o

 e
sp

aç
o

 Ocupação racional do terreno de jogo AI E E E C   

Criação e ocupação dos espaços   I/E E E C  

Jogo em profundidade e largura    I/E E E C 

C
o

m
u

n
ic

aç
ão

 n
a 

aç
ão

 

D
ef

e
sa

 

Contenção AI I/E E E C   

Cobertura defensiva AI  I/E E E C  

Equilíbrio AI   I/E E E C 

        

A
ta

q
u

e 

Penetração AI I/E E E C   

Cobertura Ofensiva AI  I/E E E C  

Mobilidade AI   I/E E E C 

        

Fo
rm

a 

d
e

 jo
go

 

5x5 AI I/E E E E E E 

C
u

lt
u

ra
 

D
e

sp
o

rt
iv

a
 História da modalidade O aluno conhece a origem e o desenvolvimento da modalidade de 

futsal e utiliza a terminologia específica quando explica uma ação. Terminologia 

Regulamento 
As regras do jogo serão abordadas aquando da introdução dos 
exercícios e o aluno assumirá o papel de árbitro ao longo das aulas. 

Fi
si

o
lo

gi
a 

d
o

 t
re

in
o

 Força MS X X X X X X X X 

Resistência X X X X X X X X 

Flexibilidade X X X X X X X X 

C
o

n
ce

it
o

s 

p
si

co
ss

o
ci

ai
s 

Pontualidade e assiduidade X X X X X X X X 

Empenho na aprendizagem X X X X X X X X 

Cooperação ativa X X X X X X X X 

Autonomia X X X X X X X X 

Comportamento face às regras X X X X X X X X 

 

 

AI: Avaliação inicial; I: Introdução; E: Exercitação; C: Consolidação; 

AS: Avaliação Sumativa
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Justificação da Unidade Didática 

A elaboração da Unidade Didática de Futsal tem como principal objetivo 

sugerir uma proposta viável que, tendo em consideração uma série de aspetos 

como as condicionantes espaciais e humanas, o nível dos alunos, as 

características da turma e o Programa de Educação Física, possa ser um meio 

indispensável para a concretização dos objetivos inicialmente propostos. 

Para avaliar o nível de jogo dos alunos, optei pela realização da situação 

de jogo 5x5, pois desta forma os alunos mostram as suas capacidades em 

situação de jogo, permitindo assim detetar com mais facilidade as suas 

dificuldades e qualidades relativas ao futsal. Na aula de avaliação diagnóstica 

foram avaliados tanto os aspetos técnicos como os aspetos táticos em situação 

de jogo, tendo como objetivo nas aulas seguintes desmontar as dificuldades 

dos alunos e trabalha-las em exercícios critério. 

As situações de exercício partiram sempre do jogo reduzido com 

superioridade numérica, prevalecendo sempre o ataque, começando em 

situação de 2x1 até chegar à situação de 3x2, colocando assim de uma forma 

progressiva mais dificuldades ao aluno. 

A abordagem dos conteúdos foi na sua totalidade planeada sob uma 

lógica progressiva e encadeadora dos mesmos, em que primeiro são 

abordados os conteúdos ofensivos e que podem ser utilizados aquando dos 

outros conteúdos previstos para abordar, como o caso da penetração que está 

presente em todas as situações de jogo, e só depois são abordados os 

conteúdos defensivos, permitindo assim numa primeira fase dar privilégio ao 

ataque e só posteriormente trabalhar a defesa para criar dificuldades ao 

ataque. É de salientar também que a unidade didática foi reajustada duas 

vezes, pois numa fase inicial após a avaliação, cometi o erro de querer abordar 

quase todos os princípios de jogo, o que após avaliações formativas durante as 

aulas, conclui que era de todo desajustado abordar mais do que está agora 

previsto, pois alguns conteúdos não foram exercitados nem trabalhados, 

levando-me assim a abdicar de alguns conteúdos para trabalhar melhor os 

outros. 
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A construção de toda a unidade didática foi sempre em função do nível 

de desempenho dos alunos, tendo em conta a possibilidade de permitir que 

todos melhorassem o seu nível de desempenho, ajustando assim a extensão 

da matéria às capacidades dos alunos.  
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Anexo 2: Plano de aula nº 123 e 124 da unidade didática de futsal 

 Plano de aula 123 e 124 

 

 

Professor Estagiário: Rui Castro 

Professora Cooperante: Manuela Machado 

Turma: 11º C 
Nº. Alunos: 17 
Local: 1,2 e 3 

Data: 30-Maio-2013 
Hora: 17h00 
Duração: 75’ 

Unidade didática: Futsal 
U.T: 13 de 14 
Ap. Física: 58 de 60 

Material: Coletes, 17 bolas de futsal e sinalizadores. Função Didática: Consolidação 

Objetivos gerais da aula:  
Realizar os princípios ofensivos penetração e cobertura ofensiva e os princípios defensivos contenção e cobertura defensiva. Desenvolver a resistência, a força e a 
flexibilidade. Realiza o teste de aptidão física Vaivém da bateria de testes do fitnessgram. Desenvolver a autonomia, responsabilidade, cooperação. Conhece as 
regras do jogo e as marcações que constituem o campo de futsal. 

Parte 
 

Objetivos Comportamentais   Situação de Aprendizagem/Organização professor alunos Componentes Críticas 

In
ic

ia
l 

1
7

:0
5

 

5
’ 

O aluno: 

- Mobiliza o sistema 

cardiovascular e músculo-

esquelético.  

Os alunos correm livremente pelo espaço e à ordem do professor 
realizam: rotação dos MS à frente, atrás e alternadamente; 
rotação do tronco; ação circular anterior e posterior dos MI; e 
deslocamento lateral. 

- Predispõem o organismo para a atividade 
física; 
- Corre continuamente. 

1
7

:1
0

 

2
0

’ - Realiza o teste de aptidão 
aeróbia Vaivém, da bateria 
de testes do fitnessgram. 

A turma coloca-se em cima e ao longo da linha lateral do campo 
de futsal e realiza o máximo de percursos numa direção e na 
oposta, numa distância de 20 metros, com uma velocidade 
crescente, em períodos consecutivos de um minuto. 

- Alcançar a linha antes do sinal sonoro; 
- Não tocar nos espaldares e/ou parede; 
- Após falhar dois sinais sonoros o teste 
termina para esse aluno. 

1
7

:3
0

 

5
’ 

- Realiza vários exercícios de 
flexibilidade estática para os 
membros superiores, 
inferiores e zona lombar. 

Os alunos, individualmente, realizam os vários exercícios 
propostos. O aluno conta os 15 segundos em que deve 
permanecer em cada exercício. 

- Realiza corretamente os exercícios de 
flexibilidade; 
- Autónomo; 
- Respeita os 15 segundos de execução de cada 
exercício; 

Fu
n

d
am

e
n

ta
l 

1
7

:3
5

 

1
0

’ 

- Realiza em situação de 2x1 
passe e receção em 
progressão e cria 
oportunidades de finalização. 

Os alunos agrupados 2 a 2 realizam uma situação de 2x1 em que 
os atacantes realizam passe e receção em progressão, o defensor 
sai ao portador da bola e os alunos atacantes criam 
oportunidades de finalização. 
Organização: O aluno que está a defender e o aluno que está na 
baliza, após ataque de um par, saem dos seus postos e vão 
finalizar, ficando a defensor e a GR os alunos que acabaram de 
finalizar. 

- Realiza passe orientado para o colega; 
- A receção é orientada; 
- O defensor sai ao portador da bola; 
- Os atacantes criam oportunidades de 
finalização. 

1
7

:4
5

 

3
0

’ 

- Realiza situação de jogo 
5x5, dando primazia à 
penetração, à contenção, à 
cobertura ofensiva e à 
cobertura defensiva; 
 
- Realiza a arbitragem do 
jogo, aplicando as regras 
oficiais da modalidade.  

A turma dividida em 3 equipas realiza situação de jogo em campo 
inteiro, através de uma organização de mini-torneio. 

Equipa 1 Vs. Equipa 2; Equipa 1 Vs. Equipa 3 
Equipa 3 Vs. Equipa 2 

Equipa 1 Equipa 2 Equipa 3 

António (GR 1) 
Ana Pereira 

Érica 
Joana Filipa 
Sara Silva 

Zé Miguel (GR 2) 

Diogo (GR 1) 
Ana Filipa  

Estefânia (GR 2) 
Sara Moreira 

Ana Rita 
Joana Moreira 

João (GR 1) 
Ana Margarida 

Gracinda  
Maria 

Rúben (GR 2) 

Após cada 8’ trocam as equipas que estão a jogar. 

Ataque:  
- Conduzir a bola e finalizar; 
- Realizar cobertura ofensiva ao portador da 
bola; 
- Realiza penetração 
Defesa:  
- Colocar-se entre o avançado e a baliza, de 
forma a impedir a finalização; 
- Realizar cobertura defensiva ao defensor mais 
próximo da bola. 
Árbitros:  
- Garantir o respeito pelas regras. 

- Realiza trabalho de força de 
resistência do nível superior, 
médio e inferior. 

Os alunos que não estão a jogar realizam: 
- Extensão de braços com rotação; (2x20) 
- Agachamento com bola medicinal; (2x30) 
- Prancha lateral; (2x30’’) + (2x30’’) 
- Biceps e deltoide com elástico. (2x15) + (2x15) 

- Respeita a correta utilização do material; 
- Realiza as várias series e repetições indicadas; 
- Utiliza uma postura correta na realização dos 
exercícios.  

Fi
n

al
 

1
8

:1
5

 

5
’ - O aluno alonga os principais 

grupos musculares. 
- Os alunos efetuam alongamentos dos membros superiores e 
inferiores; 

- Empenho; 
- Alonga; 
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Anexo 3: Mapa de distribuição de matérias para o 11º ano 2012/2013 

 

 

 

 

 

Tema do trabalho: Estudo da prática desportiva dos alunos da Escola Secundária D. Dinis (11º A, B, C - 

3º Ciclo 11ºD, E, F, G  – Secundário) 

 

 

Aptidão Física  Bateria de Testes Fitnessgram 

Capacidade Prova 1º Período 2º Período 3º Período 

Resistência Vai-vem Fitnessgram final 2ª sem+final 1ºper * * 

Força (média) Abdominais (fita) 1ªA * 2ª 

Força (superior) Flexões MS 1as aulas * 2ª 

Flexibilidade  1as aulas  2ª 

 

  

1º Período 14 Semanas 28 UL 

2º Período 11 Semanas 22 UL  

3º Período 10/11 Semanas 20 / 22 UL   

1º PERÍODO 2º PERÍODO 3º PERÍODO 

Aptidão física 4 Aptidão física 2 Aptidão física 
4 

Trabalho teórico 2     

Futsal 14 

 Ginástica ( solo, paralelas 

assimétricas, simétricas e 

cavalo) 

7 Ginástica Acrobática 6 

Atletismo – Salto em Altura 6 Basquetebol/Andebol 10 
Desportos Raquetes 

Ténis/Badmínton 
9 

  Teste teórico                               2   

Apresentação 1     

Auto-Avaliação 1 Auto-Avaliação 1 Auto-Avaliação 1 

 
28 

UL 
 

22 

UL 
 20UL 
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Anexo 4: Cartaz da atividade de referência “D. DINIS ATIVO” 
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Anexo 5: Certificado e credencial da atividade de referência “D. DINIS 

ATIVO” 

 

 

 

 

 

 


