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Resumo 

O Estágio Profissional (EP) encontra-se inserido no plano de estudos da 

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

estudos conducentes ao grau de Mestre, no ensino da Educação Física nos 

ensinos Básicos e Secundário (EEFEBS). Deste modo, o presente trabalho 

pretendeu ser um documento no qual se incluíram as principais dificuldades 

sentidas, as estratégias de superação desenvolvidas e as reflexões que daí 

surgiram, durante o processo de Estágio Profissional. Com efeito, a reflexão, foi 

um ponto essencial ao longo de todo o percurso, que permitiu melhor 

compreender e ultrapassar os obstáculos que foram sobrevindo, no intuito de 

atingir os objetivos propostos e desenvolver as competências profissionais e 

pessoais associadas ao ensino da Educação Física (EF). De salientar ainda 

que neste trabalho encontra-se incluído um estudo de investigação que foi 

intitulado de “Fatores que influenciam a prática de Atividade Desportiva, nos 

tempos livres, na escola”. Este Estágio Profissional decorreu na Escola 

Secundária Carolina Michaëlis (ESCM), com uma turma do 12.º ano e no seio 

de um núcleo composto por mais dois estudantes. Fomos acompanhados por 

uma professora cooperante, designada pela escola, e por uma professora 

orientadora, designada pela Faculdade. O relatório encontra-se estruturado em 

sete capítulos. O primeiro é constituído pela “Introdução”. O segundo capítulo 

intitula-se, “Uma parte do caminho percorrido” e corresponde ao 

enquadramento biográfico. No terceiro capítulo, designado por “Do passado ao 

presente”, inscreve-se o enquadramento da prática profissional. “A ação em 

contexto real” designa o quarto capítulo, que se reporta à realização da prática 

profissional. Por último, a conclusão e as perspetivas futuras corporizam o 

quinto capítulo, no qual se evidencia que o Estágio Profissional foi uma 

experiência muito enriquecedora para a melhoria das minhas competências 

profissionais, pessoais e sociais. O sexto capítulo é destinado à bibliografia 

utilizada e o sétimo aos anexos. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTÁGIO PROFISSIONAL, PROFESSOR REFLEXIVO, 

RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. 
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Abstract 

This training is part of the curriculum of Master Degree in teaching of 

physical education in basic and secondary education of the Sport Faculty of the 

University of Porto (“FADEUP”).  

This report aims to present the main difficulties, the overcoming 

strategies developed and the reflections which arose during the process of 

training. Indeed, the reflection undertaken, which fits the reflective model of 

teacher education in the Sport Faculty of the University of Porto, was a key 

point throughout the school year that helped me overcoming all the difficulties 

that have arisen, with the aim of achieving the proposed objectives and 

developing professional and personal skills associated with the teaching of 

physical education. Note that this work is included a research study that was 

titled "Factors that influence the practice of sport, leisure activity at school". 

The training took place in Carolina Michaëlis secondary school. The work 

was developed within a 12th class, and within a nucleus composed of two other 

trainee teachers. The team worked under the supervision of a cooperating 

teacher assigned by the school and a professor from the university.  

This report is structured in seven parts. The first chapter comprises the 

"Introduction". The second chapter is a biographical framework that is entitled "a 

part of the path". In the third chapter, entitled "from past to present", the 

framework of professional practice is presented. "The action in real context" 

designates the fourth chapter, which refers to the attainment of professional 

practice. Finally, the conclusion and future prospects are part of the fifth 

chapter, which shows that the training was a very enriching experience, which 

allowed me to improve my professional, personal, relational and social skills as 

a teacher. The sixth chapter is devoted to the bibliography used and the 

seventh to attachments.  

 

KEYWORDS: TRAINING, REFLECTIVE TEACHER, TEACHER-STUDENT 

RELATIONSHIPS, PROFESSIONAL DEVELOPMENT.
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1. Introdução 
 

A realização deste relatório decorreu da necessidade em documentar as 

atividades desenvolvidas ao longo do Estágio Profissional (EP), através de uma 

análise crítica e reflexiva de todo o processo. Tal como refere Matos (2012, p.3) 

“…o estágio profissional tem como objetivo integrar o estudante na vida 

profissional, de forma progressiva e orientada, em contexto real…”.  

Neste sentido, no decorrer deste trabalho procura-se esclarecer e narrar 

todos os momentos que foram essenciais para a realização do estágio, desde a 

conceção, planeamento, realização e avaliação do processo ensino-

aprendizagem, até à participação, integração e relação com a comunidade 

escolar. Pretendeu-se que não se tratasse de uma mera tarefa descritiva, pelo 

que foram associadas de modo enfático as reflexões efetuadas ao longo do 

processo, que se constituíram numa mais-valia para o meu desenvolvimento 

enquanto professor.  

Procuraram abarcar-se as quatro áreas de desempenho, do Perfil Geral de 

Desempenho do Educador e do Professor (Matos, 2012), nomeadamente Área 

1 – Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; Área 2 – 

Participação na Escola; Área 3 – Relações com a Comunidade e Área 4 – 

Desenvolvimento Profissional, evidenciando-se os principais acontecimentos 

ao longo deste ano letivo, fazendo uso de uma estrutura flexível, que permitiu a 

referência às temáticas de forma integrada. Com efeito, entendo que estas 

áreas não são estanques devendo portanto, funcionar em interação entre elas, 

e foi este o modo como procurei conduzir a minha atuação enquanto professor-

estagiário, ou seja, cruzando as várias áreas.  

Além do que se referiu anteriormente, este trabalho contou também com um 

estudo cuja temática emergiu de um problema por nós identificado decorrente 

da relação entre as infraestruturas da escola e o tempo despendido pelos 

alunos nas mesmas. De um modo que foi para mim surpreendente, constatei 

um desaproveitamento por parte dos alunos em relação aos recursos materiais 

existentes na escola. De modo a responder a esta inquietação, foi aplicado um 

questionário a todas as turmas do 10.º ano da ESCM, com o objetivo de 
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recolher informação que pudesse contribuir para a compreensão desta 

questão. Com este estudo tentou-se, portanto, perceber, quais os motivos que 

levam os alunos a não praticarem atividade desportiva, na escola entre as 12h 

e as 14h30, o que corresponde à não utilização dos seus espaços desportivos 

neste período.    

O presente trabalho organizado em sete partes distintas. Inicia com a 

“Introdução”, passando-se depois para o enquadramento biográfico que é 

intitulado de “Uma parte do caminho percorrido”. 

Neste capítulo profiro um pouco sobre mim e sobre como me pretendi 

apresentar no EP. De seguida é apresentado o enquadramento da prática 

profissional sob a designação de “Do passado ao presente”, onde efetuo uma 

revisão acerca da evolução da EF, explano sobre a imagem do professor de EF 

na atualidade, discorro sobre a relação entre o professor/aluno, faço uma 

relação entre a teoria e a prática e termino este capítulo referenciando a escola 

onde estagiei, a ESCM. Posteriormente, e passando para o quarto capítulo, “A 

ação em contexto real”, ou seja, a realização da prática profissional, começo 

por referenciar temas subordinados à Área 1, salientando assim as dificuldades 

iniciais bem antes das aulas começarem, os primeiros dias de aulas, a turma e 

toda a sua envolvência, um dos modelos de ensino usados na turma, 

nomeadamente o Modelo de Educação Desportiva (MED), a necessidade de 

promover a reflexão, que tipo de organização e gestão tentei propagar, quais 

as avaliações realizadas e o porquê de ter uma interação mais próxima dos 

alunos. No contexto das Áreas 2 e 3, comecei por apresentar o núcleo de 

estágio, seguidamente referenciei as atividades que realizamos em conjunto e 

depois expliquei qual o meu ponto de vista sobre o desporto escolar a partir da 

experiência vivida durante este ano letivo. Relativamente à Área 4, iniciei 

salientando as atividades em que participei na escola, as observações de aulas 

realizadas e as várias oportunidades que acredito ter tido, que me permitiram 

melhorar enquanto professor e enquanto pessoa.  

Por fim, no quinto capítulo, apresento uma síntese do percurso 

desenvolvido ao longo deste ano e exponho as perspetivas futuras. No sexto 

capítulo apresento a bibliografia utilizada e no sétimo os anexos.
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2.1. A pessoa por trás do relatório 
 

O meu nome é Joel Patricio Oliveira Coelho e nasci no dia 17 de Janeiro de 

1987 em Oliveira de Azeméis. Durante os primeiros cinco anos de vida, 

frequentei uma creche. De seguida durante dois anos, passei a frequentar a 

pré-primária e posteriormente passei para o 1º ciclo numa escola com o nome 

Escola Primária Manuel Godinho. Todos estes locais situam-se muito próximos 

da minha residência, em Nogueira do Cravo. De salientar que a partir do 2º ano 

do 1º ciclo, comecei a frequentar aulas de natação, durante um longo período 

de seis anos. Posteriormente passei para a pré-competição durante um ano e 

logo de seguida para a competição, num clube designado por Associação 

Estamos Juntos (AEJ), terminando a minha carreira de nadador de competição 

aos dezoito anos. Após terminar o 1º ciclo, comecei a frequentar o 2º ciclo na 

Escola EB 2/3 de S. João da Madeira, e dei continuidade ao 3º ciclo na mesma 

escola. Nesta escola participei no desporto escolar, na modalidade de ténis de 

mesa. Posteriormente passei para o ensino secundário, na Escola Secundária 

Dr. Serafim Leite, onde infelizmente fui obrigado a repetir o 12º ano. No entanto 

não me dei por vencido e nesse ano realizei o curso de nível I de treinador de 

natação, tornando-me treinador adjunto da minha antiga equipa, AEJ, e 

professor de natação num ginásio designado de Gimnogandra. Nessa altura 

também efetuei o meu primeiro curso de Nadador Salvador, função que exerci 

durante dois anos, na época de Verão, na piscina exterior da Câmara de S. 

João da Madeira e ainda concluí o curso de professor de hidroginástica. Enfim 

terminei o 12º ano e candidatei-me ao ensino superior, onde acabei por entrar 

no Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Educação 

frequentando a Licenciatura em Desporto, minor de Recreação e Lazer durante 

três anos. Durante os primeiros dois anos de ensino superior ainda me mantive 

a ministrar aulas de natação e hidroginástica no ginásio referido anteriormente. 

Após a licenciatura, decidi realizar o curso de nível I de treinador de futebol e 

durante essa época, 2009/2010, encontrei-me a trabalhar como treinador de 

futebol, na Associação Desportiva Sanjoanense. Este curso vai ao encontro de 

uma paixão que fui adquirindo ao longo da vida, ser treinador de futebol. Esta 
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também surgiu, pois está inerente ao meu ser, uma pessoa competitiva, com 

um gosto enorme por desafios difíceis. Também durante esse ano letivo fui 

professor de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) nas escolas do 1º 

ciclo de Oliveira do Bairro e fui professor de natação e hidroginástica na 

CerciAz. 

Como se costuma dizer, ano novo vida nova, neste caso ano letivo novo, 

vida nova. Assim, no ano seguinte continuei a trabalhar como professor de 

AEC, mas agora nas escolas do 1º ciclo de Alijó e como treinador de futebol, 

na Escola de Futebol do Benfica, em Chaves. 

Mais um ano passou e mais uma vez a vida mudou. Assim desta vez, decidi 

ingressar no mestrado de EEFEBS da FADEUP e, simultaneamente tive uma 

proposta da minha antiga equipa de natação, para integrar os quadros de 

treinadores. Com as escassas oportunidades de trabalho, não me fiz de rogado 

e, portanto, aceitei a proposta. No ano seguinte, dando continuidade ao 

mestrado, passei a realizar o EP do qual este relatório de estágio retrata e 

continuei com as minhas funções como treinador de natação. 

Por fim, tenho ainda que referir relativamente à minha pessoa, o facto de 

desde criança a única profissão que sempre pretendi vir a ter foi a de professor 

de EF. Sempre gostei do desporto em geral, tentando praticar o máximo 

possível e ajudando os meus colegas a praticar também. Quando me refiro a 

esta época, encontro-me a relembrar os anos de 1993 a 1997, altura em que 

me encontrava no 1º ciclo e tempo esse, em que ainda não existiam as aulas 

de AEC, como existem na atualidade. Eu cresci, já deixei de ser criança, mas o 

sonho mantém-se. No entanto, devido à conjuntura que o país está a 

atravessar na atualidade, tanto política como socioeconómica, nomeadamente 

escassas oportunidades de emprego na profissão de professor de EF, excesso 

de docentes da área, empregos em outras áreas ligadas à atividade física, mas 

com salários reduzidos e encerramento de escolas, prevejo sérias dificuldades 

em conseguir realizar este objetivo de vida. No entanto, todas estas 

dificuldades provocam em mim ainda mais, o desejo de uma constante 

evolução, para poder ter uma oportunidade e destacar-me dos outros colegas 

que também se encontram nas mesmas condições. 
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Atualmente, muito se fala da emigração, procurando portanto a solução no 

estrangeiro, para a resolução dos problemas. A minha visão quanto a esta 

matéria prende-se a contrariar este facto, não fosse eu um patriota nato e 

teimoso. Assim, penso que devemos tentar combater as nossas dificuldades 

dentro do país, inovando e recriando novos nichos de mercado. Mas, claro que 

poderão surgir oportunidades no estrangeiro bastante tentadoras e portanto é 

sempre uma opção que não se deve inviabilizar totalmente.  

 

2.2. A pessoa que se apresentou no Estágio Profissional 
 

Relativamente ao estágio profissional, encontrava-me com expectativas 

elevadas, pois era mais uma excelente experiência da qual poderia tirar 

bastante proveito no momento e adquirir novos conhecimentos e competências 

para o futuro. Nesse momento sentia-me cheio de vontade de absorver e 

adquirir todo o conhecimento possível, mas ao mesmo tempo sentia 

claramente que tinha capacidades para assumir este papel que me era 

proposto. Encontrava-me portanto confiante e otimista relativamente ao que o 

futuro do estágio me reservava. No entanto, esperava conseguir transpor para 

a prática todo o conhecimento que tinha adquirindo ao longo destes anos, não 

só como estudante, mas também como professor e treinador, de forma clara e 

motivante, de modo a que os alunos se apaixonem primeiro pela EF, 

aprendendo e evoluindo no conhecimento e prática das diversas modalidades, 

e depois por um possível desporto escolar e/ou por uma atividade física 

extracurricular. Interessava-me e continua a interessar-me, essencialmente que 

os alunos percebam que a atividade física deverá acompanhá-los ao longo de 

toda a sua vida, não só por razões de saúde, mas também pelo bem-estar 

físico e emocional, pela possibilidade de descarregar o stress, abstrair-se de 

possíveis problemas, enfim para inúmeros efeitos.  

Como professor estagiário, tencionava e projetava apresentar-me tal e qual 

como era, ou seja, brincalhão, descontraído, com vontade de ajudar, com 

vontade de ensinar e aprender, sorridente e com paixão. Pensava que se me 

entregasse aos alunos com todas estas caraterísticas bem presentes, iria 
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conseguir um bom desempenho da parte deles na prática das variadas 

modalidades a abordar durante o ano letivo. Esperava assim conseguir realizar 

aulas dinâmicas e que se enquadrassem com as capacidades e habilidades de 

todos os alunos, correspondendo às potencialidades da turma. 

No entanto, pensar, projetar, imaginar é fácil, mas estar no terreno é 

diferente, portanto para conseguir atingir estes objetivos acreditava necessitar 

não só de todas as mais-valias que tinha angariando até ao momento e que 

podia usar na docência, mas também da ajuda fundamental da minha 

professora cooperante (PC), pois com ela conseguiria certamente corrigir e 

melhorar tanto os planos de aula, como as reflexões, como possíveis 

problemas que acontecessem durante a aula, ou seja, em toda a atividade em 

que um professor de EF deve estar envolvido durante o ano letivo.  

Um outro apoio muito importante onde depositava grande confiança, era 

nos meus colegas de estágio, pois admitia podermos trocar ideias, tanto para 

aulas, como para exercícios. Ainda de salientar que pretendia manter uma boa 

relação sócio afetiva, pois assim seria mais fácil recebermos críticas 

construtivas e deste modo usá-las também para melhorar.  

Por fim, e não menos importante, esperava contar com todo o apoio da 

minha professora orientadora (PO), uma vez que ia observar algumas das 

minhas aulas e corrigir os meus trabalhos, podendo deste modo, também ela, 

proporcionar-me outros pontos de vista, permitindo-me assim adotar outros 

métodos mais adequados a possíveis problemas apresentados.  

Assim, e à semelhança do que referi anteriormente, sentia a necessidade 

de progredir constantemente, aprendendo com os erros, tanto meus como dos 

meus colegas, e procurando as respostas mais adequadas para os problemas 

apresentados, tendo em conta todo o seu envolvimento.  

Deste modo, pretendia procurar neste ano letivo, aprender e ensinar, testar 

os meus conhecimentos e as minhas capacidades, com o objetivo de ganhar 

cada vez mais experiência e portanto tentar de algum modo prever o 

imprevisível, para que no futuro me consiga tornar no professor que sempre 

idealizei. 
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3.1. A origem da Educação Física 
 

A presença no segundo ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

EEFEBS da FADEUP, possui implementado no seu currículo uma unidade 

curricular referente ao EP. Como tal, para dar continuidade a este objetivo de 

vida, tentei cumprir os requisitos legais, presentes no Decreto-lei nº 74/2006 de 

24 de Março e o Decreto-lei nº43/2007 de 22 de Fevereiro que regem o 

regulamento do curso de Mestrado em EEFEBS.  

Para que tal fosse possível, tive de me apresentar na ESCM, escola onde 

estagiei, e deparei-me logo com uma forma de estar, de ser e de trato, 

totalmente diferente daquela a que estava acostumado nas AEC, pois ao 

chegar à ESCM e ser tratado por Sr. Dr., por parte dos funcionários, soava-me 

um pouco estranho. Um outro aspeto foi a forma como todos os professores 

me trataram à medida que os ia conhecendo, assumindo-me logo de início, 

como mais um deles. Evidencio estes dois aspetos, pois nas AEC o professor 

de EF é visto, como um professor com um estatuto algo inferior aos 

professores de 1º ciclo, pelo menos pela experiência que tenho. 

Tendo em conta o exposto, procurei perceber afinal qual ou quais os 

motivos que levam os docentes das outras disciplinas a menorizarem o 

estatuto do professor de EF. Embora este sentimento tenha sido formulado 

enquanto docente nas AEC é também transversal aos professores de EF que 

lecionam no 2.º, 3.º ciclo e secundário. Nesse sentido procurei perceber de que 

forma a imagem da disciplina de EF e dos seus profissionais se foi alterando, 

pois pretendi com esta contextualização histórica compreender melhor a 

atualidade.  

Arnaud (1981) refere que a EF é uma disciplina vista tradicionalmente como 

irrisória nas instituições escolares, primeiro devido à sua presença nas 

mesmas, visto que em Portugal, as aulas de EF foram legalmente enquadradas 

no ensino primário, no final do século XIX e no ensino secundário no início do 

século XX, como refere Matos (1999). Um outro motivo prende-se ao traje que 

habitualmente carateriza o professor de EF, ou seja, o fato de treino. A 

sociedade cada vez mais tem em conta a aparência das pessoas, logo o 
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professor de EF é o único que se destaca negativamente pela sua aparência 

numa instituição escolar. Segundo Arnaud (1981) a disciplina de EF é 

desconhecida pelas pessoas da sociedade e por um número elevado de 

especialistas das ciências da educação. Esta consequência deve-se a duas 

razões: primeiro porque não houve um homem, visto pela sociedade como um 

grande homem, que criasse um método geral de educação, embora tenha 

havido vários contributos essenciais e depois, porque a discrição na qual a 

história os manteve, esteve muito provavelmente ligada ao estatuto do corpo 

na nossa sociedade. 

Assim, podemos constatar que aparentemente a EF e, implicitamente os 

profissionais dessa área, nem sempre foram vistos na instituição escolar como 

docentes com o mesmo estatuto dos seus colegas, das outras disciplinas.  

Segundo Oliveira e Moreira (2008) a EF escolar, até há décadas atrás, 

apresentava-se como um modelo onde o corpo, a aptidão física e o 

desempenho eram o mais importante, desprezando muitas vezes os aspetos 

sociais, cognitivos e afetivos. Enfatizava-se e dava-se relevância ao desporto 

de rendimento, nas aulas de EF, ou seja, o aluno deveria apresentar a mesma 

performance nas aulas e nos Jogos em determinadas modalidades 

desportivas, levando o aluno a ser quase um atleta. Em consequência, este 

tipo de aulas apresentava-se como um modelo de exclusão, pois os métodos 

de ensino baseavam-se em repetição, tornando-as mais monótonas e sem 

preocupação com a participação de todos os alunos.  

No entanto, a nossa sociedade está em constante mudança, o que provoca 

incertezas no homem. Este tipo de sentimento é fruto de uma economia 

globalizada, consumista e individualista, provocando assim, a necessidade 

deste se tornar mais ardiloso, de modo a não ser arrastado pelas sucessivas 

mudanças. Para Costa (2000), o professor de EF necessita de promover 

atividades que controlem a incerteza, desenvolvendo no aluno uma autonomia 

que o permita procurar uma qualidade de vida. Qualidade essa, que relacione a 

saúde com o lazer, recuperando a perspetiva do bem-estar, com práticas 

corporais que resgatem os sistemas multipolares a que o sujeito está 

submetido: à integração corpo/mente/cosmo. É necessário portanto 
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desenvolver um homem que tenha audácia, ousadia, lucidez, presença 

constante e astúcia para decifrar problemas. Um homem que tem de se soltar, 

construir caminhos, vias, atalhos, tal como faz nas atividades de jogo e 

desporto.  

Assim, no 8º Congresso de Educação Física e Ciências do Desporto dos 

países de Língua Portuguesa, Costa (2000) afirma o seguinte quanto aos 

profissionais e à disciplina de EF: “Precisamos formar profissionais de EF que 

ultrapassem as simples condições de ensinar o desporto, o jogo e a dança, 

mas que sejam capazes de captar a vivência pedagógica de tudo isso. Há uma 

nova EF em curso, com outras subjetividades. Até então as nossas práticas 

sociais e pedagógicas nos encaminharam à segurança, habituamo-nos a fugir 

do caos. Precisamos formar pessoas que sejam capazes de transitar pelo 

efémero e pelo perecível” (p. 10).  

Um outro participante do congresso, Diniz (2000, p.11) refere ainda. “A 

disciplina de EF não conquistou ainda um estatuto estável e inquestionável no 

Sistema Educativo Português. Por isso, em momentos de mudança como o 

que atravessamos atualmente no ensino Básico e Secundário, a importância ou 

mesmo a presença da EF é questionada no conjunto de disciplinas que 

compõem o currículo dos alunos naqueles níveis de ensino. Este fenómeno, 

que não é apenas racional, assenta nalguns factos objetivos, mas reside 

também num imaginário que é necessário analisar para que a sua 

ultrapassagem seja possível”. Tão certos encontravam-se estes autores há 

treze anos atrás, que no ano letivo transato, a disciplina de EF deixou de contar 

para a média do aluno.  

Definitivamente estas ideias surgiram há pouco mais de uma dúzia de anos 

atrás, mas facilmente poderíamos mencionar que foram apresentadas a 

semana passada, ontem ou hoje.  

Atualmente vivemos numa sociedade em constante mudança, portanto a 

necessidade de nos reajustarmos às diversas situações que esta nos 

apresenta, torna-se impreterível. Com a profissão que escolhemos, esse 

reajustamento torna-se ainda mais necessário e portanto deixou de ser 

vantajoso e passou a ser fundamental. Deste modo, o professor reflexivo 
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ganhou o combate nas instituições escolares, sendo fundamental para 

promover o sucesso educativo das crianças e jovens. 

A constante mudança é ótima, pois permite a evolução da sociedade mais 

rapidamente, mas juntamente com aspetos positivos, também arrasta consigo 

alguns menos positivos. Dentro desses menos positivos e que possuem uma 

relação direta com a nossa área, foi o aparecimento em crianças e jovens de 

doenças hipocinéticas, como a obesidade, hipertensão, diabetes tipo II, 

osteoporose e ainda doenças ligadas ao foro psicológico, como o stress, que 

pode provocar, depressão, asma, enxaquecas, gastrites e outras. No entanto, 

esta última ainda não é considerada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como uma doença. Neste sentido, o professor de EF enquanto 

profissional do exercício físico deverá ter um papel fundamental na ajuda e 

tratamento destas novas epidemias do século XXI. Mas para que isso 

aconteça, necessita de possuir competências que permitam o seu 

reconhecimento pela sociedade.  

A formação de profissionais qualificados constitui-se como o imperativo do 

mercado, facto que se traduz numa procura de indivíduos com competências 

sólidas ao nível da avaliação e prescrição de exercícios, tanto em populações 

aparentemente saudáveis, como em populações especiais. Na realidade, 

5.000.000 de indivíduos obesos ou com excesso de peso, 3.000.000 de 

hipertensos, 600.000 diabéticos, entre outros números igualmente alarmantes, 

são motivos de sobra para que, em termos de política nacional de saúde, 

prevenção e de reabilitação, se procure maximizar a prática de exercício físico, 

prescrito e supervisionado por profissionais qualificados (Raposo e Marques, 

2007). 

Este facto leva à necessidade de intervenções por recurso a equipas 

multidisciplinares, constituídas por especialistas nos domínios da medicina, 

psicologia, nutrição e exercício físico. Neste sentido, para potenciar o papel do 

profissional de exercício físico, enquanto promotor da melhoria da saúde e 

condição física da população em geral e dos indivíduos com necessidades 

especiais, é crucial o desenvolvimento de esforços para maximizar o trabalho 

em rede com outros profissionais de saúde. Assim, é importante relembrar que 
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as crianças e jovens fazem parte de populações especiais. Efetivamente, o 

excesso de peso e a obesidade nas crianças está a aumentar drasticamente na 

população escolar, de tal modo que a OMS assinalou que a obesidade nas 

crianças constitui um dos maiores desafios para a saúde pública do século XXI. 

Esta organização estima que em 2010 o número de crianças com menos de 5 

anos com sobrepeso foi perto dos 42 milhões e cerca de 35 milhões dessas 

crianças viviam em países desenvolvidos. Salienta ainda, que estas crianças 

com sobrepeso e obesas têm muita probabilidade de virem a ser adultos 

obesos e são mais suscetíveis a contraírem doenças não transmissíveis tais 

como diabetes e doenças cardiovasculares numa idade cada vez mais precoce 

(OMS, 2013).  

No entanto, embora os profissionais de EF se encontrem cada vez mais 

especializados na arte de resolver problemas através do exercício físico, ainda 

existe uma dificuldade de relacionamento entre estes e os médicos. Pois a 

medicina mantem-se soberana, uma vez que uma indicação médica é “lei” para 

a maioria da população. Além disso, esta tensão acentua-se mais devido à 

relação prescrição/atendimento, pois os médicos prescrevem e os paramédicos 

executam. Portanto o que acontece na realidade é que os profissionais de EF, 

fisioterapeutas entre outros, encontram-se sempre à espera das 

recomendações e encaminhamento por parte dos médicos. Assim, visto que o 

profissional de EF possui um campo de estudo autónomo que se relaciona com 

o sujeito independentemente da doença, esta relação é questionável (Moraes e 

Novaes, 2007).  

Associando o que os autores supracitados referiram ao contexto escolar, 

mais propriamente à disciplina de EF, frequentemente os alunos apresentam 

um atestado médico que apenas inviabiliza o aluno de realizar a aula, muitas 

vezes por um tempo determinado, sem se referir qual a causa dessa 

justificação. Felizmente durante este ano letivo, a apresentação de atestados 

médicos foi reduzida, mas aconteceu. Deste modo, e mais uma vez, surge a 

questão que coloca em causa o profissional de EF, nomeadamente: porque é 

que a palavra do médico é levada mais em consideração em detrimento da 

palavra do profissional de EF? Um outro exemplo que pode ser facilmente 
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retratado é quando, um professor de EF discursa sobre a sua área, ou quando 

discursa sobre uma modalidade, se usarmos o futebol como exemplo, visto ser 

uma modalidade pragmática, facilmente nos apercebemos que todos à sua 

volta também percebem e sabem tudo ou até mais do que o profissional. No 

entanto, quando um médico discursa sobre uma doença, nunca ninguém sabe 

nada e apenas se interessam em curá-la. Por conseguinte, os comportamentos 

dos sujeitos ou dos grupos não são determinados pelas caraterísticas objetivas 

da situação mas pela representação desta situação (Neto, 1998).  

Coloca-se então a questão: será que se um professor de EF vestisse uma 

bata branca e usasse um estetoscópio à volta do pescoço, as pessoas levariam 

mais a sério um mesmo discurso proclamado por um aparente médico do que 

um professor de EF? Penso que esta questão poderá ser respondida, refletindo 

sobre o papel atribuído aos médicos e aos profissionais de EF, pela sociedade. 

Esta temática leva para outra teoria, a teoria dos papéis que nasce na 

psicologia social. A psicologia social é abordada por duas áreas: a psicologia e 

a sociologia. O termo “papel” pode definir-se como a posição ou função que 

uma pessoa ocupa no seio de um determinado contexto social (Shaw e 

Costanzo. cit. Neto, 1998). Uma pessoa pode desempenhar simultaneamente 

diversos papéis. Por exemplo uma pessoa pode ser médica, mãe, tia, vizinha, 

profissional em exercício físico etc. Os vários papéis são guiados por 

determinadas expectativas que os outros têm acerca do comportamento (Neto, 

1998). Perante este ponto de vista, quando uma pessoa pensa num médico 

rapidamente vê neste um profissional de saúde que à partida conseguirá 

resolver alguns problemas com a prescrição de medicamentos ou de um tipo 

específico de exercício físico. Assim, tendo em conta a questão colocada 

anteriormente, quando as pessoas pensam num professor de EF vêm este 

indivíduo como um “cumpridor” da palavra do médico. Deste modo, o peso que 

a sociedade atribui a estas duas entidades é bastante diferente aos olhos de 

um paciente. 

Transpondo esta dimensão para o contexto escolar, é possível referir que à 

disciplina de EF e, consequentemente ao professor de EF, não lhes é atribuído 

um papel relevante, quanto à prescrição do exercício. No entanto, mesmo com 
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todas as contingências existentes atualmente, acredito que este papel seja 

alterado, visto que o trabalho multidisciplinar é cada vez mais fundamental na 

área da educação e da saúde. Tal como refere Schotles (1992), para aproveitar 

as sinergias numa equipa multidisciplinar, os parceiros devem resolver as suas 

diferenças pessoais, encontrar forças para prosseguir, harmonizar os 

compromissos para com o projeto, com as demandas das suas tarefas diárias 

e aprender como melhorar a qualidade. 

 

3.2. Mudanças dos tempos 
 

Segundo Esteve (1987), os professores encontram-se sujeitos a tempos de 

mudança, o que provoca um mau desempenho da sua parte, expondo-os à 

crítica da sociedade, que não compreendendo ou analisando as circunstâncias, 

considera-os responsáveis pelas falhas do sistema de ensino. O mal-estar 

docente deve-se ao conjunto de reações dos profissionais deste setor tendo 

em conta a mudança social. O estudo do mal-estar docente provocado pela 

mudança social não deve ser entendido como um exercício de benevolência 

perante os defeitos do ensino pois contempla, segundo Esteve (1987) três 

funções bem precisas: 

 

 A de ajudar os professores a eliminar o desajustamento. Perante uma 

mudança das circunstâncias, ajudá-los a repensar o seu papel 

enquanto professores, através de uma análise precisa, de modo a 

encontrarem a ajuda necessária para responderem de forma mais 

adequada possível às novas necessidades. Evidentemente que 

muitas questões não são resolvidas apenas por um professor isolado, 

mas o conhecimento do problema pode ajudar a evitar o 

desajustamento.  

 

 Estudar a influência da mudança social sobre a função docente, 

poderá mostrar à sociedade as novas dificuldades a que os 

professores se encontram sujeitos. Um dos problemas que provoca o 



Do passado ao presente 
 

20 
 

mal-estar docente é a falta de apoio, as críticas e a demissão da 

sociedade relativamente às tarefas educativas, atirando as 

responsabilidades dos problemas para os professores, quando estes 

são sociais e portanto necessitam de soluções sociais.  

 

 Perante o estudo do modo como a mudança social gera o mal-estar 

docente, é exequível definir linhas de intervenção, para que se 

encontre o plano de ação coerente, com vista à melhoria das 

condições em que os professores desenvolvem o seu trabalho.  

 

Assim, existe a necessidade de atuar em várias frentes, nomeadamente na 

formação inicial, formação contínua, material de apoio, relação 

“responsabilidades-horário de trabalho-salário”.  

Existem vários indicadores que promovem uma redução da qualidade do 

ensino. O avanço contínuo das ciências e a necessidade de integrar novos 

conteúdos obrigam a uma renovação permanente dos conhecimentos, sendo 

que os professores se vêm obrigados a aceitar mudanças profundas na 

conceção e no desempenho da sua profissão. É assim importante evitar o 

desajustamento, a desmoralização e o crescente mal-estar desta classe, pois 

um ensino de qualidade é cada vez uma necessidade mais indispensável.  

Um outro indicador prende-se com a formação de grupos/turmas, cada vez 

mais heterogéneos. Deste modo, acredito que os professores não conseguiram 

adaptar-se também a estas mudanças sociais que foram surgindo e portanto 

ajudaram a ampliar os problemas da comunidade escolar. O que disse Toffler 

(1972) adapta-se à atualidade, visto que ele definia “o choque do futuro” como 

consequência de uma mudança social veloz, onde o principal problema é a 

inadaptação dos indivíduos, quando perdem as suas referências culturais. Este 

tipo de choques são geralmente recorrentes quando viajamos para um país 

com uma cultura diferente da nossa, nomeadamente com uma linguagem, 

alimentação, horários e hábitos de vida diferentes, que nos obrigam a mudar os 

nossos hábitos. No entanto, nestes casos, este choque é facilmente resolvido 

no futuro, pois sabemos que ao voltarmos para o nosso país, voltamos para o 
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nosso envolvimento cultural. Assim, as constantes mudanças da sociedade 

levam a que um número crescente de indivíduos, sem se mudarem da zona 

onde sempre viveram, verifiquem o mesmo desajustamento ao descobrirem 

que as coisas não funcionam como antes e, que o seu mundo foi substituído 

por outro, em que não sabem muito bem como situar-se, sem haver a 

possibilidade de retorno à antiga paisagem social, que dominavam e 

conheciam. É portanto este tipo de sentimento de inadaptação e desencanto 

que figura hoje em muitos professores, quando comparam o ensino da 

atualidade com o de há alguns anos.  

Para Esteve (2001), a constatação destas mudanças é suficiente para 

justificar as tentativas de reforma do ensino recentemente levadas a cabo em 

todos os países europeus. No entanto, à semelhança do que Toffler em 1972 

referia, estas reformas surgem num momento de desencanto, sendo olhadas 

com grande ceticismo, visto que parece que a sociedade deixou de acreditar na 

educação como um compromisso para um futuro melhor, os professores olham 

para a sua profissão desiludidos, conjuntamente com o desenvolvimento da 

degradação da sua imagem social. 

 

3.3. A profissão de docente dos tempos atuais  
 

Tendo em conta a mudança de atuação dos professores ao longo dos 

tempos, cada vez mais existem dificuldades em perceber onde começam e 

terminam as suas competências, intervenções, atitudes e comportamentos. Ser 

professor nunca foi tarefa fácil.  
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À superfície, este movimento internacional, que se desenvolveu no ensino e 

na formação de professores sob a bandeira da reflexão, pode ser considerado 

uma reação contra o facto de os professores serem vistos como técnicos que 

se limitam a cumprir o que outros lhes ditam de fora da sala de aula, ou seja, a 

rejeição de uma reforma educativa feita de cima para baixo, na qual os 

professores são meros participantes passivos. Portanto, ele implica o 

reconhecimento de que os professores são profissionais que devem 

desempenhar um papel ativo na formulação tanto dos propósitos e objetivos do 

seu trabalho, como dos meios para os atingir, isto é, o reconhecimento de que 

o ensino precisa de voltar às mãos dos professores. Deste modo, o professor 

reflexivo reconhece a riqueza da experiência que reside na sua prática 

(Zeichner, 1993). 

Segundo Gonçalves (2009, p.24), “a carreira docente configura‑se como 

um processo de formação permanente e de desenvolvimento pessoal e 

profissional do adulto‑professor, que compreende não apenas os 

conhecimentos e competências que o mesmo constrói na formação, mas 

também a pessoa que ele é, com todas as suas crenças, idiossincrasias e 

história de vida, e o contexto em que exerce a atividade docente.” Este autor 

refere ainda que visto que a pessoa e o profissional constituem-se numa 

unidade intrínseca, natural se torna admitir que o professor que cada docente 

é, em cada momento da sua vida, contextualmente situado, seja o conjunto 

idiossincrático da pessoa e do professor, com a sua personalidade, 

conhecimentos, competências, crenças, atitudes e experiências, que marcam, 

decisivamente, a sua posição na sociedade, na docência e nas relações com 

os outros, designadamente com os alunos, com os pares e com a comunidade. 

Assim sendo, é hoje inquestionável que a formação ao longo da vida é uma 

resposta necessária aos desafios de inovação e desenvolvimento pessoal e 

profissional. 
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3.4. Formação mais eficaz…as relações entre o professor e o 
aluno  

 

Hoje em dia, a relação entre o professor e o aluno é cada vez mais 

importante para que a transmissão de conhecimentos seja eficaz. Assim, 

embora exista a necessidade de haver uma atualização constante da parte do 

professor quanto a esta temática, estes confirmam que os cursos de formação 

de professores na universidade não atribuem à competência afetiva, na relação 

educativa, o devido destaque. Visto que a afetividade “é uma arma”, que cada 

vez mais se destaca no processo ensino-aprendizagem, os professores 

sugerem que esta competência seja abordada pelos formadores, para que eles 

possam refletir e rever as suas práticas educativas com o objetivo de 

contribuírem para o sucesso escolar. 

Este aspeto foi algo também evidente ao longo da minha formação 

académica. Embora o currículo incluísse diversas disciplinas orientadas para o 

ensino que forneceram conhecimentos pedagógicos e metodológicos muito 

importantes para a atuação na nossa profissão, pouco se discutiu sobre a 

relação professor-aluno. Assim, por mais que não se acredite que esta relação 

seja importante, a forma como o professor e o aluno interagem e se relacionam 

produz implicações práticas no ensino.  

Deste modo, coube-me, nesta nova experiência, munir-me de mais algumas 

ferramentas essenciais para poder interagir e relacionar-me com a “minha” 

turma. Já com alguma consciência do que é ser professor, o meu objetivo para 

este novo desafio foi, o de manter uma excelente relação com os alunos, pois 

penso que este aspeto é algo de essencial para criar um bom clima de ensino-

aprendizagem, porque acredito que este bom clima permite motivar os alunos 

mais facilmente e promove um maior empenho da parte dos mesmos, uma vez 

que o objetivo sempre foi o de lhes transmitir conhecimentos que sejam uma 

mais-valia para o seu futuro. Como refere Grácio (cit. por Corte-Real, 2011), 

“os meus objetivos enquanto professor são: promover, provocar e 

emancipar…”. Promover… “fazer andar para a frente”; provocar… “dar voz ao 

outro” e emancipar… “tirar a mão debaixo”.  
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Parece-me assim ser importante começar cada vez mais a ter consciência 

deste domínio da afetividade, repensando as propostas de ensino, com o 

intento de redefinir a sua presença na formação profissional dos professores. 

Saliento ainda, que esta associação poderá ser uma excelente área a ser 

estudada no futuro. Tal como refere Amado (2005), ensinar envolve uma 

atividade interpessoal que pressupõe um processo intencional e específico 

numa relação recíproca entre os seus intervenientes, o professor e os alunos, 

tendo por fim objetivos educacionais e sociais.  

No entanto, segundo Fernandes (1990), uma comunicação pedagógica 

eficiente depende, para além da competência linguística dos recetores, de 

outros fatores como, a capacidade motivacional do transmissor, o seu potencial 

relacional e a sua disponibilidade afetiva. Assim, a origem dessas relações, tal 

como os rendimentos resultantes delas, dependem de uma diversidade de 

fatores que envolvem a partilha, a subjetividade e a interpretação das 

experiências escolares, dos percursos de vida e projetos pessoais. Por este 

motivo, é muito importante que se tenha consciência que a relação pedagógica 

deixou de ser vista como uma mera transmissão de conhecimentos num 

sentido único e passou a ser um câmbio entre gerações, onde o conflito urge 

de forma inevitável e serve de estímulo para o progresso dessa relação.  

Ribeiro (2006) refere que os professores que conseguem melhores 

resultados nos processo ensino-aprendizagem, são aqueles que se preocupam 

com a aprendizagem e o sucesso dos seus alunos e, que tentam perceber 

quais são as frentes que os mesmos possuem na sua vida, nomeadamente 

dificuldades de aprendizagem, potencialidades, problemas sociais, etc. Este 

autor menciona ainda que a afetividade ao contribuir para a criação de um 

clima de compreensão, respeito, confiança e motivação é extremamente 

importante para o ensino e para a aprendizagem. As relações onde existe 

afetividade, apresentam melhores resultados, do que as relações onde ela 

esteja carente. E portanto, em ambientes de afetividade, os alunos mostram 

maior participação nas propostas de aprendizagem, mais calmos e tranquilos, 

contribuindo para a obtenção dos objetivos educacionais. Já Panizzi (2002) 

indica que se a afetividade é o território das emoções, das paixões e dos 
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sentimentos, a aprendizagem é o lugar para a descoberta, para o 

conhecimento e para a atividade. Logo, ambos os temas formulam fenómenos 

complexos e multideterminados, definidos por processos individuais internos 

que se desenvolvem através do convívio humano. Ele indica ainda, que o 

antagonismo entre atitudes de autoritarismo e a falta dele, não fomentam um 

clima participativo e reflexivo. Portanto a disciplina não deve ser compreendida 

como algo a ensinar, mas sim como uma atitude que os alunos devem adquirir 

em prol da autonomia e da aquisição de conhecimento. Estrela (2002) 

menciona que o professor deve demonstrar a sua autoridade dentro dos limites 

do respeito aos alunos, de modo a evitar atitudes constrangedoras. Novais 

(2004) alude que tradicionalmente a autoridade nas nossas escolas tem sido 

confundida com autoritarismo. Portanto ter autoridade tem equivalido a ser 

autoritário e neste ponto de vista o aluno não fica calado pela autoridade do 

professor, mas porque teme punições. Assim, a relação aluno-professor vai-se 

enfraquecendo diariamente. De acordo com esta visão, a autora acredita haver 

dois tipos de autoridade: a autoritária, ligada ao uso da força e a por 

competência, ligada à admiração que os alunos têm pela competência do 

professor. 

Para Shigunov (1991), embora o domínio afetivo compreenda uma vasta e 

complexa área do comportamento humano é de difícil balizamento e no 

contexto educativo Amado, et. al. (2009), associou a dimensão afetiva à 

capacidade de conseguir fazer com que os alunos participem nas atividades de 

aprendizagem, na capacidade de criar um clima ótimo de aprendizagem, de 

bem-estar e humor, onde a proximidade, a recetividade, o incentivo e o elogio 

se assumem como comportamentos cruciais para o sucesso desta relação.  

Deste modo, quanto maior for a afetividade entre alunos e professor de EF, 

mais facilmente levarão em conta as suas indicações e portanto também mais 

facilmente seguiram os seus conselhos, nomeadamente o de praticar atividade 

física desportiva regularmente.  

Portanto, um novo tipo de professor, um novo estilo de ação e relação 

educativa são exigidos, por novos contextos sociais e culturais, por novos 

interesses e atitudes juvenis. Cada vez o professor terá maior dificuldade em 
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assumir o papel de regedor de uma disciplina heterónoma e de transmissor de 

um saber, não conseguindo dar resposta às curiosidades e às dúvidas dos 

alunos. É necessário portanto que se proceda a uma alteração do seu estatuto 

pedagógico, relativamente ao modelo do dogmatismo como atitude, do 

didatismo como método, da informação com finalidade, é cada vez mais 

inadequado, e por isso ineficaz, na perspetiva do mundo envolvente das 

escolas. E cada vez mais repulsivo aos interesses, aspirações e atitudes dos 

alunos. 

Uma nova figura do professor exige, por sua vez, modelos renovados da 

sua formação inicial, e ainda, dispositivos adequados de uma formação 

permanente (Grácio, 1995). 

 

3.5. O Estágio Profissional  
 

À semelhança do que referi anteriormente, o EP funciona com a integração 

de um núcleo de estágio numa escola, com a supervisão conjunta do 

professor(a) orientador(a) da FADEUP e o professor(a) cooperante, professor 

disponibilizado pela escola. A experiência que o EP proporciona, ou seja, uma 

experiência em contexto real de ensino, é muito importante, pois permite ao 

professor-estagiário adquirir um conjunto de competências e conhecimentos, 

tornando-o mais apto para o mercado de trabalho. Esta possibilidade de 

formação de professores é defendida por autores, como Marques e Martinho 

(2001) e Mendes et al. (2007). 
Segundo Matos (2012), os objetivos delineados para o EP visam a 

integração dos estudantes-estagiários no exercício da vida profissional de 

forma progressiva e orientada, através da prática de ensino supervisionada em 

contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

nos futuros docentes um desempenho crítico e reflexivo, capaz de responder 

aos desafios e exigências da profissão.  

Assim, pode-se considerar que o EP tem como princípio promover a 

reflexão e a integração, onde a supervisão alia a reflexão à experiência prática 

de ensino. Deste modo, o primeiro dever de qualquer formador, deverá ser 
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sempre conduzir a formação para a reflexão. Portanto, o PC encontra-se numa 

excelente posição para ajudar os estudantes-estagiários a criarem bases 

seguras para um futuro profissional bem-sucedido.  

Segundo as normas orientadoras do EP, as competências profissionais 

assentam nas competências pedagógicas, didáticas e científicas, associadas a 

um desempenho profissional crítico e reflexivo que se apoia igualmente numa 

ética profissional, e que pressupõem que o estudante-estagiário adquira. Estas 

competências encontram-se contempladas em três áreas de desempenho, 

sendo que a área 2 encontra-se subdividida em duas áreas, como se descreve 

a seguir:  

 

 Área 1 - Organização e Gestão do Ensino e da Aprendizagem; 

 Área 2 e 3 - Participação na Escola e Relações com a Comunidade; 

 Área 4 - Desenvolvimento Profissional.  

 

A primeira área incorpora a conceção, o planeamento, a realização e a 

avaliação do ensino. Nesta pretende-se que o estudante estagiário construa 

uma estratégia de intervenção orientada por objetivos pedagógicos que 

respeite o conhecimento válido no ensino da EF e conduza com eficácia 

pedagógica o processo de educação e formação do aluno na aula de EF. 

As duas áreas seguintes englobam as atividades não letivas realizadas pelo 

estudante-estagiário que permitiram a sua integração na comunidade escolar e 

paralelamente contribuíram para um conhecimento do meio regional e local e 

permitiram perceber a relação existente entre a escola e o meio onde se 

encontra inserida.     

Por fim, a última área, visa as atividades e vivências importantes na 

construção da competência profissional, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento ao longo da vida profissional, promovendo o sentido de 

pertença e identidade profissionais, colaboração e abertura à inovação. Esta 

área tem como objetivo que o estudante-estagiário entenda a necessidade do 

desenvolvimento profissional através da reflexão acerca das condições e do 

exercício da atividade, da experiência, da investigação e de outros recursos do 
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desenvolvimento profissional. Deste modo pretende-se que este 

desenvolvimento seja alcançado através de investigação, reflexão e ação. (1) 
 

3.6. A teoria e a prática 
 

O desporto na escola não poderá ser abordado tal como é visto na alta 

competição, analisado e refletido por e para adultos. Assumindo que todos 

reconhecemos que para a EF na escola não interessa a forma mais evoluída 

de uma modalidade desportiva, também ninguém a rejeita. Possui-se portanto 

a consciência que há um longo trajeto a percorrer, entre as estratégias mais 

simplificadas até às mais complexas para que os conteúdos abordados tenham 

algum significado para a criança e para o jovem. 

Esta deverá ser a preocupação máxima do processo ensino-aprendizagem. 

É inegável que a aula de EF é muito importante, uma vez que para muitos 

alunos é o único local de aprendizagem orientado e supervisionado de 

desporto e de uma prática em segurança física e emocional. 

Assim, os princípios e estratégias de ensino devem ser balizados pelos 

modelos de instrução e baseados em teorias de aprendizagem. Naturalmente 

não existe apenas um caminho, ou seja, não existe apenas um único modelo 

educativo, portanto é necessário retirar o que cada um tem de melhor, 

renovando e readaptando constantemente. Por conseguinte para o ensino da 

EF são necessárias as técnicas e métodos que promovam o desenvolvimento 

das capacidades cognitivas e motoras, que cumpram e respeitem a 

especificidade dos conteúdos, mas acima de tudo que motivem para a 

aprendizagem.  

No entanto, para que os professores tenham conhecimento destes modelos, 

técnicas e métodos, ou seja, a preparação inicial para o exercício profissional 

de professor, é necessário tal como refere Rodrigues (2001), duas macro 

dimensões.  

 

______________________________ 
(1)Texto construído a partir do Regulamento e do Documento Orientador de Estágio da FADEUP 

2012/2013. 
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A primeira prende-se a uma sólida, exigente e rigorosa formação científica, na 

área da especialidade de ensino e na área das Ciências da Educação, 

componente teórica, e a segunda consiste numa “imersão” exigente, rigorosa e 

apoiada no contexto real de trabalho, componente prática. 

Estas dimensões coexistem e não devem ser concebidas como 

independentes uma da outra nem tão pouco hierarquizadas. Ideia que Bento 

(1995) defende quando refere que o professor é um profissional que não pode 

separar ou sequer hierarquizar os níveis teóricos e práticos de conhecimento e 

da atuação. Na profissão andam, não só juntos, como só têm sentido juntos. O 

emprego da teoria requer uma competência absolutamente específica que 

apenas poderá ser adquirida mediante a exercitação na própria prática. Para 

Siedentop (cit. Mesquita, 2009b), existem tantos indicadores de eficácia como 

de ineficácia de um professor nas aulas de EF. Os indicadores de eficácia são: 

quantidade máxima de tempo numa tarefa específica, a quantidade máxima de 

tempo de atividade em conteúdos específicos, com um grau de dificuldade 

adequado ao aluno. Os indicadores de ineficácia são: o tempo que se demora 

a colocar o material necessário para a aula, o tempo de espera, o tempo gasto 

em conteúdos não relacionados com os objetivos.  

Já para Rink (1985), os comportamentos que os professores devem ter para 

obter sucesso nas aulas de EF são: realizar uma introdução à aula de forma a 

motivar os alunos; no início de uma nova aprendizagem, o professor deve 

descrever a tarefa de forma a ajudar os alunos a terem uma ideia do que vão 

executar; descrever aos alunos como se executa uma tarefa proposta; apoiar 

os alunos quando estes estão a executar a tarefa; efetuar instruções para 

melhorar o desempenho do aluno. Ainda o mesmo autor sugere, quatro fatores 

determinantes para o sucesso nas aulas de EF, que são: um clima positivo na 

turma; tempo passado na tarefa; organização cuidada do trabalho na turma, e a 

preocupação de informação frequente e adequada do estado das prestações 

dos alunos.  

Quanto ao conhecimento profissional do professor, Shulman (1987) refere 

que são identificadas sete categorias de conhecimento, sendo que as primeiras 

quatro referem-se a conhecimentos e a informações necessárias, não 
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diretamente relacionadas com a matéria a ensinar e as três seguintes dizem 

respeito à especificidade do conteúdo disciplinar:  

 

1. Conhecimento pedagógico geral; 

2. Conhecimento dos alunos e das suas caraterísticas; 

3. Conhecimento do contexto educativo; 

4. Conhecimento dos fins, objetivos e valores educativos. 

5. Conhecimento do conteúdo – matéria; 

6. Conhecimento pedagógico do conteúdo; 

7. Conhecimento curricular. 

 

O mesmo autor refere ainda o seguinte sobre o conhecimento profissional 

do professor: o conhecimento pedagógico geral é constituído por, alunos e 

aprendizagem, currículo e instrução, gestão da aula e outras; o conhecimento 

da matéria é formado através, das estruturas substantivas, estruturas sintáticas 

e conteúdo; o conhecimento pedagógico do conteúdo procura devolver uma 

perspetiva integral do triângulo didático professor, aluno, matéria, tentando 

reequilibrar e assegurar a atenção sobre a interação dos três; ao professor faz 

falta um conhecimento profundo dos tópicos do seu currículo, unido à 

capacidade de transformar em função dos seus intuitos pedagógicos, do que, 

um conhecimento extensivo dos elementos da matéria; a capacidade de 

transformar o conhecimento disciplinar assente no conhecimento da substância 

e da sintaxe da disciplina, mas requer igualmente conhecimento dos alunos e 

da aprendizagem, do contexto e do currículo, dos propósitos e objetivos do 

ensino da matéria; a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo 

resulta do entrelaçamento de várias dimensões do conhecimento essenciais ao 

desempenho da atividade de docente, nomeadamente os conhecimentos da 

matéria de ensino, o pedagógico geral e o dos contextos do sistema educativo. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo possui quatro componentes, 

sendo estas o conhecimento e convicções acerca dos propósitos para o ensino 

de uma matéria a diferentes níveis de escolaridade, que se reflete nos 

objetivos; o conhecimento da compreensão dos alunos, suas conceções e 
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falsas conceções acerca de determinados assuntos da matéria; o 

conhecimento curricular do conteúdo, compreender os meios curriculares 

disponíveis para o ensino da matéria; e o conhecimento das estratégias de 

instrução e representações para o ensino de tópicos particulares da matéria, 

tais como: - adequação à substância e à natureza da matéria que está a ser 

ensinada; - adequação à capacidade de compreensão dos alunos a quem se 

está a ensinar; - pertinência para a aprendizagem do assunto em questão; e, 

adequação à especificidade do contexto da aula. 

É perentório assim, que para além do conhecimento teórico, o professor 

coloque o mesmo em prática, de modo a verificar a veracidade da teoria, mas 

sempre disponível para adaptar todo este conhecimento ao contexto da sua 

turma e às suas necessidades.  

 

3.7. A Escola Secundária Carolina Michaëlis 
 

A caraterização do contexto do EP assume-se como uma tarefa 

fundamental que permite definir objetivos e regular a minha intervenção 

enquanto professor. Por conseguinte ser professor é antes de mais ter 

capacidade de regular e ajustar a sua intervenção perante contextos, culturas e 

sociedades específicas, diferindo de cidade para cidade, de escola para escola 

e até de turma para turma. No caso dos professores estagiários, ainda com 

pouca experiência, torna-se ainda mais importante analisar o contexto onde o 

EP se realiza, na medida de tornar mais acessível a definição de objetivos e a 

conceção de um processo de ensino-aprendizagem ajustado e adequado ao 

contexto específico.  

Deste modo, a análise do contexto da ESCM ajudou-me bastante para o 

exercício das minhas funções enquanto professor estagiário, pois com ela, 

obtive o conhecimento dos recursos materiais, humanos, as normas e regras 

de funcionamento, as potencialidades, atividades calendarizadas, tipo de 

alunos que a frequenta e a forma como a EF é vista e interpretada. 
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Assim, perante as várias opções para a realização do EP, a ESCM foi a 

selecionada. Esta é uma escola do 3º ciclo do ensino básico e do ensino 

secundário. No entanto, este ano a escola promoveu a formação a duas turmas 

do 1º ciclo, nomeadamente do 4º ano. Quanto ao ensino secundário, a escola 

ofereceu aos alunos quatro áreas, ciências tecnológicas, ciências 

socioeconómicas, artes visuais e línguas e humanidades e ainda cinco áreas 

relativas aos cursos profissionais e tecnológicos, como Técnico de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos, Informática de Gestão, Animador 

Sociocultural, Apoio à Gestão Desportiva e Técnico Auxiliar de Saúde. 

Relativamente às suas instalações desportivas, é possível referir que a 

escola foi alvo de uma intervenção há relativamente poucos anos no sentido da 

sua recuperação e requalificação, e como tal encontra-se com excelentes 

condições para a prática de atividade física desportiva. Deste modo, possui um 

campo exterior, duas metades de um campo de basquetebol também exterior, 

um pavilhão, uma sala de dança e ainda um campo de voleibol interior. No 

entanto, estas obras não são apenas notórias nas instalações desportivas, 

destacando-se a remodelação nas salas de aula e nos espaços usados pela 

comunidade escolar, como a sala do aluno, a biblioteca e o bar.  

Embora fosse uma escola da qual não possuía grandes referências, à 

exceção do caso ocorrido há alguns anos entre uma professora e uma aluna 

que foi apresentado como uma notícia pelos vários canais de difusão. No 

entanto, este acontecimento não faz jus de todo ao tipo de alunos e ambiente 

que a escola possuiu neste ano letivo, pois a comunidade escolar com a qual 

tive o prazer de contactar, mostrou-se bastante social, empenhada e 

interessada em adquirir conhecimentos. 

A disciplina de EF está perfeitamente incorporada no projeto educativo da 

escola, sendo alvo de especial atenção nas atividades calendarizadas. O 

projeto curricular de EF está direcionado para a promoção de um estilo de vida 

ativo e saudável. A EF é dirigida ao desenvolvimento harmonioso e multilateral 

do jovem na busca de quatro princípios fundamentais: atividade física como 

garantia da educação para a saúde, autonomia e responsabilidade, criatividade 

e iniciativa e orientação da sociabilidade. Deste modo, tive imenso gosto em 
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adquirir o sentimento de pertença a um grupo de docentes, que promove, para 

além do desenvolvimento das habilidades motoras, as atitudes, valores e 

conhecimentos, enfatizar a continuidade de um estilo de vida saudável ao 

longo da vida. 

Conhecer os alunos que frequentam e abrangem a comunidade discente é 

essencial para os professores fundamentarem e adequarem a sua ação. Só 

através deste melhor conhecimento é possível ajustar os meios e as atividades 

aos alunos, proporcionando um processo formativo adequado à turma em geral 

e a cada aluno em particular. 

Quanto ao quadro de docentes, a escola apresenta uma boa estabilidade, 

pois na sua maioria os docentes encontram-se efetivos. Este aspeto aplica-se 

quase por inteiro ao grupo de EF que é constituído, na sua maioria, por 

licenciados e mestres. Embora tenha mais em conta os professores de EF, pois 

foram aqueles com que contactei com maior frequência, todos os docentes da 

escola se mostraram bastante disponíveis para auxiliar em qualquer 

necessidade que houvesse da minha parte e foram bastante acolhedores, 

permitindo a integração na comunidade escolar de uma forma bastante 

simplificada e agradável.  

Relativamente ao núcleo de estágio, nunca tinha trabalhado com os meus 

dois colegas. No entanto à medida que o ano letivo foi passando fomo-nos 

conhecendo melhor e foi fácil a integração. Embora ao longo do ano letivo 

tivéssemos sido um núcleo coeso e sempre prontos a ajudarmo-nos 

mutuamente, faltou algum trabalho em conjunto que certamente iria permitir 

uma maior troca de ideias possibilitando uma maior evolução. 

De salientar ainda a nossa PC, que nos mostrou diferentes pontos de vista 

e diferentes modos de intervir junto da comunidade escolar, ajudando-nos a 

simplificar os problemas que foram ocorrendo ao longo deste ano letivo, 

encarando-os sempre com otimismo e boa disposição.  

A disciplina de EF, em todos os anos letivos, possui objetivos a alcançar. 

Neste caso concreto, a turma que me foi atribuída este ano, foi uma turma do 

12.º ano e portanto os objetivos foram delineados tendo em conta os critérios 

de avaliação do ensino secundário para a disciplina de EF foram: 
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 Conhecimento das capacidades motoras e dos processos de 

desenvolvimento das mesmas; 
 Conhecimento das tarefas técnico-táticas abordadas; 

 Conhecimento das regras das diversas modalidades; 

 Conhecimento das rotinas da aula e das condições de segurança; 

 Realização das tarefas técnico-táticas em situação de jogo; 

 Realização das tarefas técnicas e táticas em situação de exercício 

critério; 

 Realização de atividades físicas relativas à aptidão física; 

 Capacidade de comunicação/socialização; 

 Participação e interesse durante a aula; 

 Apresentação do material necessário à aula; 

 Avaliação crítica do trabalho; 

 Respeito pelas regras, pelos outros e espírito desportivo; 

 Assiduidade e pontualidade. 

 

Podemos compreender deste modo, que o conhecimento do meio 

envolvente, seja ao nível dos discentes, dos docentes, dos recursos materiais 

ou humanos, das normas e regras de funcionamento, são fundamentais para 

que o professor consiga adequar o seu trabalho às necessidades dos alunos, 

sem nunca colocar em causa o bom funcionamento da instituição escolar.  

 

3.7.1. O meu núcleo de estágio 
 

Como é habitual, as várias escolas com que a FADEUP possui um 

protocolo para a realização do EP, assegura normalmente cerca de três 

estagiários por ano. Este ano, na ESCM, esse hábito manteve-se e portanto 

fomos três estagiários. Deste modo, o nosso núcleo de estágio era composto 

por três elementos onde eu me incluía. Embora já o tenha supracitado mas 

muito superficialmente, pretendo deixar desde já o meu agradecimento a estes 

dois colegas, que me ajudaram ao longo do ano letivo sempre que surgiram 
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dúvidas e os questionei. Tenho ainda de lhes agradecer por me terem 

suportado, pois acredito que por vezes possa ter sido um pouco persistente na 

realização de alguns trabalhos. 

Agradecimentos à parte, pretendo mencionar algumas perspetivas que se 

devem ter em conta, após este EP. No nosso caso todos éramos trabalhadores 

estudantes, e como tal, o tempo que passávamos juntos era reduzido. Este 

aspeto não é uma desculpa, mas influenciou bastante, do meu ponto de vista, o 

nosso trabalho em conjunto durante o EP. Penso que se a disponibilidade, por 

parte dos meus colegas de estágio, para se encontrarem na ESCM fosse 

maior, poderíamos ter realizado as atividades com menos pressões e com mais 

confiança. Claro que com isto, não estou a dizer que as mesmas correram mal, 

muito pelo contrário, mas eu como perfecionista pretendo sempre melhor e 

portanto, daí este entendimento.  

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A ação em contexto real
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4.1. Um começo atribulado 
 

Tendo em conta o que mencionei no capítulo anterior, relativamente às 

competências profissionais e à sua organização, posso referir que durante o 

meu EP estas quatro áreas foram uma constante e, foi através delas que 

surgiram muitas das tarefas realizadas. 

Deste modo, o meu EP começou no dia 3 de Setembro de 2013, a partir do 

momento que me reuni com a PC e com os meus colegas de estágio, na 

ESCM. Fui para a reunião um pouco nervoso e ansioso, mas após uma 

pequena troca de palavras com a PC comecei a sentir-me mais à vontade e 

toda aquela preocupação inicial desvaneceu-se. Como exemplo disso surge 

este pequeno excerto que retirei do meu diário de bordo: 

 

 -“ Antes do início da reunião encontrava-me um pouco nervoso e 

ansioso. No entanto, foram sentimentos que tiveram uma curta duração, pois 

ao apresentar-me à professora cooperante senti uma imensa afabilidade e a 

forma como ela comunicou connosco e nos colocou à vontade, foi essencial 

para me sentir bem tratado, descontrair e aproveitar o momento.” 3 Setembro 
2012 

 

Assim, não poderia deixar de aproveitar este momento para testemunhar o 

meu reconhecimento por todo o trabalho, empenho, diálogo que a PC me 

dedicou e que mesmo muitas vezes percebendo que eu não aceitava muito 

bem alguns aspetos que ela me tentava ensinar e transmitir, através da sua 

experiência e sabedoria, não desistiu de mim, tentando aflorar os inúmeros 

diálogos, mas sendo sempre direta e concisa. Por isso aqui fica o meu enorme 

agradecimento à PC, por tudo o que passamos durante este ano letivo 

transato. 

 

À medida que íamos realizando uma visita guiada às infraestruturas da 

escola, fomos tendo uma conversa com a PC com o objetivo de todos nos 

conhecermos melhor. Após esta visita, ela consciencializou-nos para os 
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documentos que eram necessários serem construídos e entregues e qual a 

melhor forma de o fazer.  

Após 3 dias, comparecemos de novo na escola, para presenciar a mais três 

reuniões, a primeira com todos os professores do departamento de 

expressões, onde conhecemos a professora coordenadora do departamento e 

os restantes professores das várias disciplinas. Estava um pouco expectante 

quanto a esta reunião, pois não sabia bem o que seria tratado, mas foram 

sentimentos que após o início da mesma se dissiparam. Terminando esta, 

passamos logo para a segunda, a reunião do departamento de EF, onde 

privamos um pouco mais com os restantes professores de EF e onde foi 

definido quem construía os variados programas das variadas áreas. O grupo de 

estágio, juntamente com a PC, ficou responsável pelo programa do 12.º ano. 

Por fim, após finalizarmos esta reunião, passamos para a terceira do dia, 

nomeadamente a reunião do núcleo de estágio. Nesta, apresentamos o plano 

de aula tipo que iríamos utilizar ao longo do ano letivo e o logótipo do núcleo de 

estágio. De salientar ainda que nesta reunião, senti uma maior aproximação 

aos restantes elementos do núcleo de estágio e à PC e senti-me bem por 

pertencer a um grupo que se mostrava a trabalhar para o mesmo objetivo. Tal 

como se pode evidenciar na seguinte reflexão do diário de bordo: 

 

-“ Senti que esta reunião aproximou-nos ainda mais, tanto com o núcleo 

de estágio como com a professora cooperante, e fundamentalmente senti-me 

bem de pertencer a um grupo que está a remar para o mesmo lado.” 6 
Setembro 2012 

 

Dia 11 de Setembro, voltamos a reunir com os colegas de EF, onde o tema 

tratado foram os critérios de avaliação. Embora, alguns aspetos dos critérios de 

avaliação não fizessem à partida muito sentido para mim, foi uma reunião onde 

aprendi bastante, pois ouvi vários pontos de vista perante as mesmas 

dificuldades e comecei a inteirar-me mais com algumas das dificuldades futuras 

que me poderiam surgir. Pretendo ainda referir que durante a reunião senti-me 

bastante bem, ainda por mais dois motivos. O primeiro deveu-se ao facto de 
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perceber que afinal os professores preocupam-se com os critérios de 

avaliação, pois pretendem que a mesma seja o mais justa possível perante a 

diversidade de alunos, e a segunda, porque interagi apresentando algumas das 

minhas opiniões, sendo que os colegas mostraram aceitação. De salientar 

ainda que nesta reunião, a PC transmitiu-nos quais as turmas atribuídas a cada 

professor estagiário e, no meu caso, a turma que me foi adjudicada foi um 12.º 

ano do curso científico humanístico de ciências e tecnologias. O que referi 

anteriormente, facilmente pode ser revisto na seguinte reflexão do diário de 

bordo: 

 

-“O que senti nesta altura foi um sentimento de alegria, pois afinal ao 

contrário do que pensava quando era aluno, os professores preocupam-se com 

os critérios de avaliação, tentando criar uma que seja igualitária para todos os 

alunos. Além disso tive ainda uma sensação de bem-estar, pois consegui 

interagir na reunião e os colegas mostraram bastante aceitação com a minha 

intervenção.” 11 Setembro 2012 

 

Depois de seis dias passados, chegou finalmente o dia “D”, o dia onde 

lecionei a minha primeira aula na ESCM.  

Iniciei este capítulo recordando os acontecimentos decorridos desde o 

momento em que considero ter iniciado o meu EP e o momento em que 

lecionei a minha primeira aula na ESCM. Todas as recordações servem para 

mostrar um ponto de vista que geralmente as pessoas possuem dos 

professores, que é o seguinte: “Ah, os professores têm muitas férias, tantas 

como os alunos.” No entanto, tendo em conta o que descrevi do início do EP, 

apercebemo-nos que afinal não é bem verdade, pois bem antes de iniciarem as 

aulas, os professores têm diversas reuniões, para discutirem variados assuntos 

e, como é lógico, não se limitam apenas a essas reuniões, também trabalham 

em casa a preparar o novo ano letivo.  

Claro está, há semelhança de todos eles, e ainda mais recheados de 

trabalho e de novidades constantes, nós professores estagiários entre o dia 3 e 

o dia 18 de setembro construímos alguns documentos que nos foram bastante 
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úteis ao longo do ano letivo, como os registos de assiduidade, critérios de 

avaliação e documento tipo do plano de aula.  

Pretendo ainda a mencionar um aspeto, que pode ter ficado dissimulado 

desde o início deste documento, que é o facto de tratar os professores de EF 

da ESCM como colegas. Mesmo sendo professor estagiário, a partir daquela 

primeira reunião com a PC, pessoalmente, passei a considerar-me um docente 

quase igual aos restantes docentes da ESCM. Este sentimento tornou-se ainda 

mais intenso, após privar com alguns colegas de EF e estes também nos 

verem como colegas de profissão, discutindo por vezes assuntos, como se já 

exercesse-mos a profissão há anos.  

 

4.2. Conceção, planeamento e realização do ensino 
 

Chegando então o tão desejado primeiro dia de aulas, encontrava-me 

bastante ansioso e expectante em conhecer a turma e como seria o primeiro 

contacto com a mesma. A aula correu bastante bem, a turma apresentou-se 

bastante sossegada e empenhada, aspeto este que foi visível durante todo o 

ano letivo. Foi cumprido o que tinha programado para aula, nomeadamente 

conhecer cada aluno da turma, preenchimento das fichas individuais do aluno e 

definição das modalidades que iríamos abordar ao longo do ano letivo. No final 

da aula fiquei com a sensação de dever cumprido e ansioso por repetir a 

experiência.  

Assim, de entre as modalidades definidas, posso referir o seguinte: voleibol, 

atletismo, ténis de mesa e jogos tradicionais foram as abordadas no 1º período, 

dança e futebol no 2º período, e badminton, orientação, escalada e jogos 

tradicionais no 3º período.  

Até ao momento, tive sempre a sensação que, embora possuísse a plena 

consciência de que ainda havia muito caminho pela frente, estava a conseguir 

“manter-me à tona”, lendo e realizando todos os documentos que eram 

necessários. No entanto, após esta primeira aula tudo se tornou mais difícil, 

visto que depois de definidas as modalidades, foi necessário construir a 

planificação anual, os Modelos de Estrutura de Conhecimento (MEC) das 
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várias modalidades e o planeamento da condição física. Em conjunto com tudo 

isto, também foi necessário começar a pensar e organizar quais as atividades 

que pretendíamos organizar na ESCM e ainda elaborar o Projeto de Formação 

Individual (PFI).  

Esta carga inicial foi brutal, pois para além de ter um volume de trabalho 

muito grande, ainda tive de aliar os meus cargos profissionais, mas este 

excesso de responsabilidades também serviu para perceber que se pretendia 

aproveitar ao máximo esta oportunidade, teria de começar a trabalhar 

rapidamente em todas as frentes. Assim, tive de me adaptar às novas 

exigências do meio e, começar a ler e desenvolver uma panóplia de 

documentos num curto espaço de tempo. Aspeto este, que tendo em contas as 

experiências vividas ainda não me tinha acontecido, pois nas AEC 

começávamos a preparar o ano letivo antes de iniciar as aulas. No entanto, 

neste caso não poderia fazê-lo, pois não conhecia a turma nem as 

modalidades a abordar, visto ser um 12.º ano e estas terem sido selecionadas 

na primeira aula, como também já referi.  
Ao longo deste primeiro período fui realizando todas as tarefas inerentes à 

função da lecionação das aulas de EF, o que implicou a elaboração de um 

conjunto de documentos que se tornaram fundamentais para o meu 

desempenho. 

Como referi anteriormente comecei em primeiro lugar por construir a 

planificação anual, ou seja, quais as modalidades e em que períodos as iria 

abordar e em conjunto com o núcleo de estágio começamos a construir o MEC 

anual, mais propriamente o módulo II, o da análise do contexto, pois é onde se 

enquadra a caraterização da ESCM e portanto onde se encontra uma relação 

do material que a escola possui. De salientar ainda que na planificação anual, 

tal como a PC sugeriu, construí uma planificação ideal, para a minha turma, 

pois ainda não possuíamos o roulement. Posteriormente após a sua 

publicação, e no meu caso, efetuei algumas alterações, mas que não foram 

significativas, pois apenas foram realizadas no 2º e 3º período. Referencio 

ainda um aspeto relativamente à lecionação das aulas, que foi o facto de 

lecionar o maior número possível de aulas com a mesma modalidade, e 
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portanto só depois de lecionar a quantidade de aulas previstas, é que mudei a 

modalidade. Esta escolha pode ser vista de forma negativa ou positiva, pois 

todas as escolhas têm aspetos menos bons. No entanto, acredito que a 

continuidade de uma modalidade ao longo de aulas sucessivas facilita o 

incremento de rotinas que lhe são específicas e promove uma melhor aquisição 

e melhoria das habilidades da mesma.   
De seguida passei a construir o MEC das duas modalidades do 1º período. 

Deste modo, existem modelos de instrução baseados no processo, ou seja, 

não questionam como é organizada a aprendizagem, mas como ocorre, 

centrando-se portanto nos objetivos. A sua preocupação é: “ Qual é o 

objetivo?”, Qual o propósito a atingir? Por outro lado temos modelos baseados 

no conhecimento, isto é, centrados no conteúdo e a sua primeira questão é: “ O 

que eu quero ensinar?” 

Assim, o MEC foi concebido por Vickers (1989), para o ensino das 

atividades desportivas, em três contextos, nomeadamente escola, treino e 

recreação. Este modelo, possui uma caraterística transdisciplinar, pois permite-

me perceber que conhecimentos possuo ao nível fisiológico, psicológico, social, 

cultural e das habilidades de uma modalidade, permitindo-me definir de todos 

estes conhecimentos, quais aqueles que se enquadram em cada área para 

ensinar uma determinada modalidade. Basicamente permite que um professor 

organize o seu conhecimento, estruturando-o em quatro categorias que são a 

cultura desportiva, fisiologia de treino, habilidades motoras e conceitos 

psicossociais. Para além desta organização, este modelo ainda se organiza em 

oito módulos e três fases. Deste modo, a fase da análise agrupa o módulo 1, 

que questiona quais os conhecimentos que possuo; o módulo 2 que questiona 

as condições que envolvem as aulas, nomeadamente recursos humanos, 

materiais e temporais; e o módulo 3 que questiona o nível dos alunos e as suas 

idades.  

Passando para a segunda fase, a fase das decisões, encontramos em 

primeiro lugar o módulo 4. Este módulo está relacionado com os conteúdos e 

portanto questiona o que o professor pretende ensinar, tendo em conta o nível 

dos alunos e o tempo disponível, perante a planificação anual. De seguida, o 
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módulo 5 define objetivos, ou seja, permite que o professor defina o que 

pretende que o aluno, no final de cada aula, consiga realizar. Estes são mais 

específicos, quanto mais descemos ao nível do planeamento, isto é, plano 

anual, Unidade Didática (UD), plano de aula. Depois passamos para o módulo 

6, onde é configurada a avaliação e no final desta segunda fase, temos o 

módulo 7 onde o professor coloca as progressões de ensino, quais os 

exercícios que pretende utilizar e para que fim.  

A última fase é a fase das aplicações e esta engloba o módulo 8. Neste 

módulo seremos capazes de responder a questões como: como transformar as 

informações do módulo 1 ao 7 num plano de aula; como é que a informação 

recolhida do módulo 1 ao 7 pode ser organizada para criar uma UD e posso 

usar a informação dos módulos 1 ao 7 para desenvolver programas individuais 

onde os alunos consigam progredir ao seu próprio ritmo. 

À medida que ia construindo o primeiro MEC, o de Voleibol, foi necessário 

também começar a pensar na 1ª aula desta modalidade. Deste modo, surgiu 

mais uma situação da qual necessitei de ponderar, ou seja, quais os conteúdos 

a inserir na Ficha de Avaliação de Diagnóstico (FAD). Pois é através da 

Avaliação Diagnóstico (AD), que o professor seleciona os conteúdos existentes 

no módulo 3 e 4 do MEC e define os objetivos e metas de ensino existentes no 

módulo 5 e 6 do MEC. A construção da FAD foi bastante mais difícil neste 

MEC, do que nos restantes do ano letivo, pois há medida que construía os 

restantes MEC, embora de modalidades diferentes, a seleção dos conteúdos 

tornou-se mais óbvia, visto que comecei a focalizar-me mais nos conteúdos 

gerais. No entanto, pretendo ainda referir que para a construção das FAD, 

baseei-me na planificação anual da disciplina de EF do 12.º ano da ESCM.   

 

4.3. A Turma 
 

À medida que o tempo ia passando e as aulas lecionadas, o meu 

conhecimento dos alunos em particular e da turma em geral aumentava e 

outras dificuldades iam surgindo, onde me via obrigado a adaptar. 
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Começo por fazer referência à turma que me foi atribuída. Recordo que era 

uma turma do 12.º ano do curso científico humanístico de ciências e 

tecnologias. Foi uma turma constituída por 22 alunos onde 9 eram do género 

feminino e 13 do género masculino. 

A turma desde o primeiro dia até ao último do ano letivo apresentou-se 

sempre bastante empenhada e bem comportada, com vontade de praticar as 

variadas modalidades. Claro que existem sempre alguns alunos, que criam 

problemas ao longo das aulas, mas também e como referi anteriormente, o 

professor dos dias de hoje não se limita a transmitir conhecimento, é um gestor 

de situações e portanto vê-se obrigado a tentar resolver os problemas criados 

por esses alunos, através de uma maior proximidade aos mesmos.  

Atualmente o professor não se limita apenas à transmissão de 

conhecimentos e à gestão da aula, tem de se assumir como um gestor 

relacional de conflitos e de interação entre os elementos da comunidade 

escolar. Portanto o professor de hoje tem um papel muito mais amplo e 

complexo. Assim, as suas tarefas profissionais terão de ir para além de 

planear, realizar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.  

Deste modo, a comunicação e afetividade são dois aspetos que são 

fundamentais para otimizar a relação professor/aluno, o que conduzirá a um 

maior empenho por parte deste último e possibilitará uma maior aprendizagem. 

Acredito que é necessário que o professor dos tempos correntes se preocupe 

cada vez mais com estes dois aspetos, na medida em que permitem motivar os 

alunos, visto que um sujeito que se encontre motivado é capaz de ultrapassar 

os seus próprios limites. Tal como refere Moll (cit. por Ribeiro 2006, p.39), “a 

relação afetiva abre a relação com o saber”. Para Codo e Gazzotti (cit. por 

Ribeiro 2006, p.39), “é por meio do estabelecimento das relações afetivas que 

o processo de ensino-aprendizagem se realiza”. E para Altet; Hesse e Weigand 

(cit. por Ribeiro 2006, p.39), as dificuldades na aprendizagem são produtos de 

não-ajustamentos entre professores e alunos e que, portanto, constroem-se na 

sala de aula, nas interações pedagógicas. Neste estudo realizado por Ribeiro 

(2006), este verificou que os professores concordam em consenso que a 

afetividade é importante para que se estabeleça uma melhor relação educativa 
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entre professores e alunos, de modo a favorecer a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. Pretende-se assim que o professor esteja mais centrado 

no aluno, compreendendo as suas necessidades e incluindo o mesmo no 

planeamento do ano letivo e, que procure desenvolver nas aulas atividades 

criativas, dinâmicas promovendo a participação, permitindo que os alunos 

aprendam a conviver no grupo que é a turma e transportem essas 

aprendizagens para a convivência com a sociedade.  
Perante uma turma deste tipo, a minha necessidade de criar rotinas foi 

bastante reduzida, não foi nula, pois cada professor possui o seu toque pessoal 

relativamente às suas aulas e portanto existiram aspetos dos quais necessitei 

de moldar a turma. Um desses aspetos foi o atraso à aula. A maioria dos 

alunos chegava a horas, mas havia sempre uma pequena percentagem que 

chegava atrasada e portanto influenciava sempre o início da aula, uma vez que 

ao preparar o primeiro exercício das várias aulas, fazia-o sempre tendo em 

conta toda a turma, o que na realidade, na maior parte das aulas do 1º período, 

obrigava-me a adaptar os exercícios perante o número de alunos existentes. 

Uma outra é relativa aos adereços, ou seja, havia muitos alunos que não 

tiravam os brincos, pulseiras, colares antes de iniciarem a aula. Deste modo, 

durante o 1º período fui avisando os alunos para retirarem esses objetos antes 

do início da aula, mas nem sempre o cumpriram, pois por vezes não me 

apercebia que eles se encontravam a usá-los e só quando nos encontrávamos 

a meio da aula é que reparava neste aspeto. Foi um período quanto a este 

aspeto de altos e baixos, mas acredito que a minha persistência foi essencial 

para que esta rotina ficasse colmatada para o restante ano letivo. Um outro 

prende-se ao facto de que quando chamava os alunos, eles juntavam-se 

rapidamente evitando assim um uso de tempo desnecessário nas transições. E 

por fim um quarto aspeto, que é também relacionado com o anterior, diz 

respeito a sempre que solicitava aos alunos para pararem o exercício, eles em 

modalidades com bola, ou colocavam-na debaixo do braço ou debaixo do pé. 

Esta rotina é bastante importante quer no final do exercício juntemos os alunos 

ou eles se mantenham nas posições, pois permite-nos usar um reduzido tempo 
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para as transições. Estes aspetos são facilmente verificados nas seguintes 

reflexões:  

 

-“…existiram ainda mais alguns pormenores que falharam. O primeiro é 

relativo à pontualidade, ou seja, alguns alunos ainda continuam a chegar tarde 

à aula. Na próxima aula vou voltar a chamar a atenção em relação a este 

aspeto, pois os atrasos constantes condicionam tanto o início como o decorrer 

da aula.” Reflexão número 3 dia 25 Setembro 2012 

 

-“… a maioria dos alunos veio para a mesma sem brincos, colares, 

pulseiras… e mesmo os alunos que trouxeram esses adereços para a aula 

tiraram-nos antes do início da mesma.” Reflexão número 26 dia 4 Janeiro 
2013 

 

-“… quando pedi aos alunos para pararem as bolas e aproximarem-se, 

eles rapidamente o fizeram. Estes dois exemplos demonstram, que os hábitos 

criados no 1º período foram bem interiorizados, pois nem com a pausa de 15 

dias eles foram esquecidos.” Reflexão número 26 dia 4 Janeiro 2013 

 

-“… a diminuição dos atrasos, o bom desempenho na parte prática da 

aula e a ausência de adereços.” Reflexão número 27 dia 8 Janeiro 2013 

 

 

4.4. O Modelo de Educação Desportiva e a Turma 
 

Com as qualidades da turma, senti necessidade de atribuir-lhe uma maior 

responsabilidade. Assim, perante o problema que a turma apresentou no 1º 

período relativo aos atrasos e segundo as desculpas dos alunos para os 

mesmos, comecei a avisá-los na aula anterior onde seria a aula seguinte. 

Embora não tivesse resultado a cem porcento, passei a ter um número ainda 

mais reduzido de atrasos. No entanto, ainda não me encontrava satisfeito e 

portanto perante esse problema, mas também tendo em conta as qualidades 
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da turma, resolvi no 2º período atribuir-lhes mais responsabilidades e propôs-

lhes a utilização do MED. 

Este modelo foi proposto por Siedentop (cit. Mesquita, 2006), devido à 

necessidade, já na altura, de conferir componentes afetivas e sociais às 

aprendizagens. Deste modo, verificou que as aulas de EF eram desprovidas 

das componentes do desporto, pois não tinham objetivos e os alunos estavam 

desmotivados. Portanto é um modelo que visa a integração do desporto na 

escola, tornando o aluno autónomo e responsabilizando-o na realização das 

tarefas. Oferece um plano compreensivo e coerente para o ensino do desporto 

na escola, preservando e reavivando o seu potencial educativo. Assim, 

transpõem do desporto federado o que ele tem de melhor, a competição e 

deste modo a UD é transformada numa época desportiva. 

Como tal, o modelo define-se como uma forma de educação lúdica e crítica 

às abordagens descontextualizadas, pois procura promover em ambiente 

propiciador uma experiência desportiva autêntica para que a aprendizagem 

seja contextualizada, visto que faz uma associação entre o desporto e a 

competição, ou seja, cria um contexto desportivo significativo para os alunos, o 

que pressupõe resolver alguns equívocos e mal-entendidos na relação da 

escola com o desporto e a competição. 

Aposta na democratização e humanização do desporto, a fim de evitar 

problemas associados a uma cultura desportiva enviesada, elitista, com 

iniquidade ou seja, tem o objetivo de banir a exclusão, promovendo a harmonia 

entre a inclusão e competição, o desporto para todos e com todos 

independentemente do género e nível de desempenho.  

Portanto, este modelo assenta em três eixos fundamentais que se revêm 

nos objetivos da reforma educativa da EF atual sendo estes:  

- A competência, pois o aluno deve dominar as habilidades de forma a 

poder participar na competição e se conhece, compreende e adota um 

comportamento apropriado; 

- A literacia, visto que o aluno deve conhecer e valorizar as tradições e os 

rituais associados ao desporto e distinguir uma boa prática de uma má prática 

desportiva fora e dentro do contexto competitivo; 
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- E o entusiasmo, pois a prática desportiva atrai o aluno e deste modo, este 

torna-se um defensor da autenticidade desta prática. O entusiasmo é 

importante, porque o nível de motivação pode ser incrementado quando as 

componentes sociais e expressivas são implementadas nos conteúdos. Assim, 

sendo, o modelo serve de base para que o aluno sustenha a sua prática 

desportiva dentro e fora da escola, promovendo alunos ativos e participativos 

em contextos desportivos.  

Este modelo preconizado por Siedentop (cit. Mesquita, 2009a) teve adesão 

por parte dos professores, uma vez que a educação é orientada para 

resultados autênticos e a avaliação também deve ser autêntica e não 

exclusivamente num momento preciso pré-definido. Deve reportar para os 

desempenhos contextualizados, não suspendendo portanto o processo de 

aprendizagem. A avaliação autêntica deve ser vista como uma oportunidade 

para os alunos aprenderem e exercitarem os resultados desejados e 

receberem feedback sobre o desenvolvimento da sua aprendizagem. 

Apresenta um caráter polivalente, pois aplica-se tanto a modalidades de caráter 

individual como coletivo, tendo sempre a preocupação de não excluir as 

minorias, contemplando sempre uma participação ativa e coletiva nas 

atividades, mesmo nas individuais. 

As caraterísticas estruturais do MED perseguem a ideia da contextualização 

desportiva, tendo o intuito de garantir a autenticidade das experiências 

desportivas. Assim, este apresenta cinco pontos fundamentais, sendo estes: 

- A época desportiva, que vem substituir as UD de curta duração, pois o 

autor argumenta que os períodos tinham insuficiência temporal para a 

consolidação das aprendizagens. Era necessário aumentar o tempo de 

contacto dos alunos com os conteúdos, para tal sustenta-se no argumento de 

que quanto maior a diversidade de atividades oferecidas, mais bem informado 

estará o aluno. Assim, há uma maior possibilidade de atender às preferências 

pessoais de cada um e logo uma maior possibilidade de incluir voluntariamente 

uma atividade desportiva nos seus hábitos de vida. 

- A filiação, que diz respeito ao processo de formação das equipas onde os 

alunos se agrupam e criam sentimentos de pertença a um grupo, aumentando 
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o nível de coesão. Os vários alunos do grupo desempenham vários papéis, 

entre eles jogadores, árbitros, jornalistas, dirigentes. É necessário ter em conta 

a distribuição dos papéis nos mais jovens, pois este fica limitado. É um modelo 

que limita a descriminação social, onde até os menos competentes podem ter 

cargos importantes. Com isto, o jogo ganha significado, isto é, competição 

formal, o quadro de competição formal traz para as aulas, as noções de 

rivalidade, competição progressiva e um formato competitivo, o que enfatiza a 

necessidade das equipas se empenharem para alcançarem uma boa 

classificação. 

- O registo estatístico, que engloba os resultados coletivos e individuais, 

conferindo assim importância e significado ao que se faz na competição. 

- E a festividade e o evento culminante, pois com o término de uma época, 

realiza-se o evento culminante onde se pretende a integração das 

caraterísticas festivas, através da realização sucessiva de torneios apelando 

sempre ao fair-play. 

A investigação tem estudado o MED, no que refere às competências 

pessoais, afetivas e sociais. A participação entusiasta tem sido comprovada em 

diferentes estudos. 

A filiação e a responsabilidade conferida aos alunos na tomada de decisão 

é o fator que mais contribui para o incremento do entusiasmo durante a prática 

desportiva. A participação do aluno em tarefas de gestão e ensino, 

normalmente confiadas aos professores, fazem com que estes tenham mais 

compromisso com o desenvolvimento da atividade e com os resultados. Aplica-

se sistemas de accountability, para o incremento da proficiência dos alunos na 

realização das funções anteriormente descritas, para que estes sintam que 

devem “prestar contas” às instâncias controladoras. Devem saber explicar o 

que andam a fazer, o que se faz e porque se faz. Também os grupos 

marginalizados parecem tirar vantagens significativas do MED, referindo mais 

gosto pela prática desportiva e competitiva (Mesquita, 2009a). 

Por conseguinte, com a aplicação deste modelo, a turma tornou-se mais 

competitiva, os alunos mostraram-se ainda mais empenhados, as transições 

tornaram-se ainda mais reduzidas, e os atrasos deixaram de acontecer 
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constantemente e começaram a existir esporadicamente devido à utilização de 

um quadro de pontuação onde a equipa que tivesse membros atrasados, 

aquando a aula iniciasse, não ganhava determinados pontos. Com esta 

estratégia, os membros de cada equipa comprometeram-se entre si em evitar 

os atrasos e portanto esse problema deixou de ser um hábito.  

Durante a pausa do 1º para o 2º período, tal como tinha combinado com os 

alunos, enviei-lhes a lista das equipas e dei-lhes um prazo para me voltarem a 

enviar com os dados de cada equipa, isto é, com o nome, cor, grito, logótipo e 

lema. Supostamente, também como tínhamos combinado, esta pausa iria servir 

para eles trabalharem na indumentária da sua equipa, de modo a 

apresentarem a mesma, logo na primeira aula do 2º período. 

No entanto, os alunos não cumpriram com o combinado, e portanto nessa 

primeira aula não se apresentaram equipados devidamente, ou seja, pelas 

cores da equipa. A desculpa usada para este facto se verificar, foi não terem 

percebido aquilo que lhes tinha pedido, mas logo na segunda aula este aspeto 

foi colmatado e inclusive até já trouxeram mascotes. 

Um outro aspeto que inicialmente as equipas também tiveram dificuldades, 

foi na execução dos vários papéis, nomeadamente na arbitragem e na mesa da 

estatística. Este aspeto provocou consequentemente um atraso na transição 

dos vários jogos. Deste modo, este foi um problema que tentei resolver o mais 

rápido possível, possibilitando assim um maior tempo de prática em todas as 

funções. Todas estas afirmações poderão facilmente serem verificadas nos 

excertos das seguintes reflexões: 

 

-“…aspeto que também falhou foi o facto das equipas ainda não estarem 

minimamente organizadas, ou seja, ainda não terem t-shirts personalizadas e 

portanto esta aula foi realizada com competição, mas muito individual e pouco 

coletiva.” Reflexão número 26 dia 4 Janeiro 2013 

 

-“…a boa aceitação pelos alunos/equipas em tentar transformarem a 

aula num momento menos monótono, em aceitarem a utilização de t-shirts com 

a mesma cor dentro de cada equipa, a diminuição dos atrasos, o bom 
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desempenho na parte prática da aula e a ausência de adereços.” Reflexão 

número 27 dia 8 Janeiro 2013 

 
-“…os alunos já começam a pensar como equipa, obrigando os colegas 

a não chegarem atrasados, e ainda bem pois era o que pretendia, começam a 

ser mais competitivos e já trouxeram as suas mascotes.” Reflexão número 27 
dia 8 Janeiro 2013 

 

-“…dificuldades sentidas pelas diferentes equipas, em organizarem-se 

no último exercício, nomeadamente nos papéis que dizem respeito à equipa de 

arbitragem e cronometrista/estatístico, de modo a diminuir o tempo de transição 

entre jogos…” Reflexão número 28 dia 11 Janeiro 2013 

 

-“…já comecei a ver uma maior organização nos papéis que dizem respeito 

à equipa de arbitragem e cronometrista/estatístico, diminuindo o tempo de 

transição entre jogos e uma maior competitividade entre as equipas.” Reflexão 

número 29 dia 15 Janeiro 2013 

 

4.5. A reflexão para uma melhor ação 
 

Segundo o que mencionei anteriormente quanto aos atrasos, posso referir 

que durante todo o ano letivo fui um professor-estagiário que me preocupei 

com a reflexão da minha prática. E, sinceramente, ainda bem que o fiz, pois se 

não o tivesse feito, decerto não tinha adquirido alguns dos conhecimentos que 

hoje possuo. Foco ainda que estas reflexões foram realizadas após todas as 

aulas e nem sempre as realizei sozinho, algumas vezes tive a necessidade de 

questionar ou ouvir os meus colegas do núcleo de estágio sobre a sua opinião 

acerca da minha prestação, outras vezes fi-lo juntamente com a PO, a PC e os 

meus colegas do núcleo de estágio, nas aulas observadas e, muitas outras 

vezes em conversa com a minha PC, sobre as minhas atitudes, 

comportamentos e opções.  
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Como exemplo disso, deixo algumas das reflexões que fui realizando ao 

longo do ano letivo: 

 
-“…embora tenha pedido aos alunos para retirarem pulseiras, anéis, 

brincos, colares, segundo a professora cooperante e os meus colegas 

estagiários, houveram alunos que não cumpriram…” Reflexão número 10 dia 
23 Outubro 2012 

 

-“ Após a aula, em conversa com a professora cooperante, deparei-me 

sobre o seu ponto de vista quanto ao decorrer da mesma. Segundo ela, a aula 

foi monótona e os alunos acharam que a aula foi aborrecida.” Reflexão número 

13 dia 2 Novembro 2012 

 

-“ Por fim, existiu ainda um aspeto que é também relativo às questões de 

segurança, que foi o uso de adereços e pastilhas elásticas. Assim, segundo 

ambas as professoras, existiram alguns alunos a usar adereços e pastilhas.” 

Reflexão número 16 dia 13 Novembro 2012 

 

-“…após ouvir os meus colegas de estágio, a professora cooperante e a 

professora orientadora, é me possível referir que embora eles tenham 

salientado que deveria ser mais rápido a explicar os exercícios, aspeto este 

que tenho plena consciência que devo melhorar, nesta aula em questão foi 

propositado para que os alunos pudessem descansar.” Reflexão número 41 dia 
5 Março 2013 

 

-“…nos jogos de badminton, a professora cooperante chamou-me a atenção 

para um aspeto que estou farto de saber, mas mesmo assim mais uma vez 

errei, que foi o facto de ter realizado jogo 1x1 com todos os alunos em apenas 

1/3 do pavilhão, o que provocou tal como referi anteriormente um reduzido 

espaço de jogo.” Reflexão número 44 dia 2 Abril 2013 
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E ainda como complemento apresento algumas das opiniões de alguns 

autores sobre este tema.  

Segundo Bento (1995), a prática e a teoria não são inimigas, pelo contrário, 

são dependentes uma da outra, pois a teoria sem a práxis é vazia e a práxis 

sem teoria é cega, visto que uma práxis sem teoria termina facilmente em 

arbitrariedade, no caos e em meras rotinas.  

Segundo Rodrigues (2009), se virmos a reflexão como um modelo de 

ensino, uma reflexão metódica, sistemática e continuada pode ser vista como 

uma ferramenta de trabalho, visando o desenvolvimento das capacidades do 

professor, contribuindo assim para uma melhoria dos seus conhecimentos 

profissionais.    

Já Amaral et al. (1996) declara que o uso da reflexão como um modelo de 

ensino, diminui a separação entre a teoria e a prática, provocando assim uma 

interação mais dinâmica entre os saberes teóricos e a ação prática e 

permitindo uma moldagem harmoniosa do saber do professor, contribuindo 

para a (re) construção de saberes, onde a teoria ilumina a prática e a prática 

questiona a teoria.  

Quando refletimos sobre a formação de professores, deve-se saber o que 

se pretende dos futuros docentes e qual o papel que devem desempenhar para 

serem profissionais competentes. Por conseguinte é fundamental que o futuro 

professor, para além de possuir um conhecimento académico de base, seja 

capaz de questionar a sua prática e consiga estabelecer uma relação teórico-

prática construindo através da reflexão novos saberes (Silva, 2009).  

Deste modo, a reflexão quando concebida como uma ação de repensar 

sistematicamente a ação educativa, com o propósito de a tornar mais coerente 

e mais eficaz, é vista como uma competência fundamental para a autonomia 

docente que o EP pretende proporcionar aos professores-estagiários.  

Portanto, ser autónomo significa ser capaz de tomar as suas próprias 

decisões e de executar as suas próprias ações sem depender de terceiros para 

praticar os atos normais da vida (Rodrigues, 2009).  

Assim, perante o contexto pedagógico de uma escola, é considerado um 

ato normal na função do docente, a lecionação de aulas. Deste ponto de vista, 
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a autonomia é vista como condição sine qua non para um professor cumprir o 

seu trabalho.  

 

4.6. Organização e gestão da aula 
 
Para que a minha prestação decorresse da melhor forma possível, foi 

necessário refletir sobre alguns pontos das várias modalidades. Entre eles 

referencio que conteúdos devo abordar e como os devo abordar, o que fazer 

aos alunos que se encontram presentes mas não realizam a aula, como 

organizar os grupos, como adequar o tempo aos exercícios propostos, como 

me deslocar no espaço de aula e que informação transmitir. 

Perante esta panóplia de aspetos necessitei de alguma ajuda, que procurei 

tanto na bibliografia existente, como na experiência da minha PC. Deste modo, 

perante o problema dos conteúdos a abordar, apoiei-me na planificação anual 

da disciplina de EF do 12.º ano da ESCM. Também como me baseei nesta 

planificação para construir as FAD, tem toda a lógica que me preocupe em 

ensinar ou melhorar a realização dos conteúdos, de cada modalidade durante a 

UD, que foram avaliados na aula de AD e por sua vez, que a Avaliação 

Sumativa (AS) seja realizada tendo em conta esses mesmos conteúdos. 

Quanto aos modelos de ensino do jogo, decidi basear as minhas aulas no 

modelo de ensino dos jogos para a compreensão, ou seja, decidi fazê-lo 

sempre do topo para a base em todas as modalidades. Embora reconheça que 

para um professor com algum desconhecimento de uma determinada 

modalidade esta opção pode ser difícil de concretizar, para um professor-

estagiário ainda mais o é, pois ao desconhecimento da modalidade, também se 

junta a falta de experiência. No entanto, como sou uma pessoa que pretendo 

uma evolução constante, propôs este desafio a mim próprio, consciente das 

dificuldades que daí poderiam advir. Mesquita (2009) refere que os modelos de 

instrução para o ensino do jogo são fundamentais pois permitem, combinar o 

conhecimento do conteúdo com uma perspetiva pedagógica de propósitos, 

processos de ensino e aprendizagem, papéis do professor e praticantes e 

caraterísticas das tarefas e das relações sociais na aula. Assim, o objetivo do 
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uso deste modelo foi colocar o jogo no centro de atenção das aprendizagens, 

com o intuito de adequar a aprendizagem das habilidades técnicas à 

necessidade de as usar no jogo.  

Relativamente à prestação dos alunos aquando a sua impossibilidade de 

realizar a aula, posso referir que felizmente esta situação não foi uma prática 

constante, mas das vezes que aconteceu atribuí tarefas aos alunos de modo a 

terem um papel ativo na aula. Tendo em conta o modelo referido anteriormente 

tentei alterar um pouco os papéis no decorrer da aula, ou seja, sempre que 

possível ou necessário o aluno rompia com o seu papel habitual, o de executar 

habilidades de uma determinada modalidade como jogador e passou a exercer 

outros papéis, como árbitro, juiz de mesa e professor adjunto, como se pode 

verificar nas seguintes reflexões: 

 

-“…pedi a dois alunos da turma para não executarem o mesmo e me 

ajudarem na correção dos colegas. Este pedido deveu-se ao facto de eles 

pertencerem a uma equipa de voleibol e portanto o exercício em causa era 

demasiado fácil. De salientar ainda que um deles não realizou a aula, e 

portanto passou o resto da aula a ajudar-me na correção dos colegas.” 

Reflexão número 9 dia 19 Outubro 2012 

 

-“ aos alunos que não realizaram a aula, foi-lhes pedido para realizarem 

um relatório, que me foram prontamente entregues no final. No entanto, 

também lhes solicitei alguma ajuda durante os exercícios de competição e eles 

mostraram-se bastante disponíveis.” Reflexão número 14 dia 6 Novembro 
2012 

 
Segundo Mesquita (2009), o modelo de ensino de jogo para a compreensão 

contém a necessidade de uma modificação dos papéis tradicionais, 

implementando novos papéis, novas bases para a relação didática, como a 

autorregulação da própria atividade por parte dos alunos e papéis de 

supervisão ativa e treino do jogo na sua componente prática, por parte do 

professor.  
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Passando para a organização dos grupos, principalmente durante o 1º 

período, tentei sempre ao longo das várias aulas e dos vários exercícios, que 

os mesmos fossem realizados por grupos homogéneos inicialmente, para que 

o grau de dificuldade fosse semelhante. No entanto, fui trocando esses grupos, 

de modo a construir cada vez mais grupos heterogéneos. Preferi usar esta 

opção, pois acredito que os alunos que têm dificuldades de aprendizagem ou 

que tenham um menor conhecimento de determinados conteúdos, evoluirão 

muito mais rapidamente se praticarem com alunos que possuam maiores 

habilidades nessa modalidade. Por sua vez, os alunos mais dotados, são 

compelidos a adaptarem-se de modo a conseguirem jogar com os alunos 

menos dotados, arrecadando benefícios para ambos. Anteriormente referi, que 

este aspeto foi mais identificado no 1º período, pois nos períodos seguintes 

prevaleceu o MED e como tal, os grupos que criei antes do início do 2º período 

mantiveram-se até ao fim do ano letivo.  

Como refere Mesquita (2009), a heterogeneidade dos grupos promove um 

equilíbrio entre eles. Logo, formar grupos heterogéneos onde os alunos 

estejam juntos durante um longo período de tempo, é muito importante para 

promover e facilitar a aprendizagem cooperativa.   
Quanto à gestão do tempo e seleção dos exercícios, pretendo referir 

inicialmente que, os planos de aula ao longo do ano letivo nunca foram 

estanques, estando portanto sujeitos a alterações necessárias. Deste modo, os 

exercícios propostos eram realizados tendo em conta o tempo que tinha 

previsto, mas estavam sempre sujeitos às dificuldades apresentadas pelos 

alunos, pois se eu notava que a turma se encontrava com dificuldades em 

realizar um determinado exercício, tentava perceber porquê, e ia adaptando o 

exercício às dificuldades apresentadas, o que por vezes levava a um aumento 

de prática deste mesmo exercício, diminuindo portanto o tempo de prática nos 

seguintes, como se pode verificar nas reflexões seguintes: 

 
-“…o problema surgido deveu-se à falta de tempo para a realização de 

exercícios de aptidão física… como senti a necessidade de os alunos 

praticarem mais tempo o lançamento do peso, acabei por usar o tempo dos 
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exercícios de aptidão física também para o lançamento.” Reflexão número 22 

dia 4 Dezembro 2012 

 

-“…voltei a necessitar de ajustar os exercícios programados, para conseguir 

cumprir os objetivos pretendidos da aula.” Reflexão número 23 dia 7 
Dezembro 2012 

 

Tendo em conta mais um aspeto, nomeadamente o posicionamento que fui 

tendo ao longo das aulas, apercebi-me e também fui informado pela PC que 

por vezes a minha posição em relação aos alunos não era a mais adequada, 

ou seja virava as costas aos alunos. Este foi um aspeto que felizmente demorei 

pouco tempo a ultrapassar e consolidar, pois o professor deve ter uma atenção 

constante a todos os alunos, de modo a poder intervir através de correções das 

habilidades em momentos oportunos, embora nem sempre seja possível.  

Por fim, pretendo mencionar a qualidade e quantidade da informação a 

transmitir durante as aulas. Embora reconheça que tenho alguma facilidade em 

improvisar e tendo em conta alguma da minha experiência na comunicação 

com os alunos de várias faixas etárias, acredito que inicialmente negligenciei 

um pouco o aspeto da comunicação. Apercebi-me após algumas aulas do erro 

que tinha cometido e portanto necessitei de refletir sobre este aspeto. Mais 

uma vez, contei com o apoio incansável da PC que me ajudou bastante neste 

ponto, pois foi uma batalha constante ao longo do ano letivo. Antes de 

continuar a falar sobre este assunto, pretendo esclarecer que preparei sempre 

a informação que tinha para transmitir durante as aulas, mas por vezes foi 

necessário o improviso tendo em conta o que vou mencionar a seguir. Assim, 

fui percebendo no decorrer das aulas, que a informação que tinha a transmitir, 

era muito pormenorizada. Este aspeto surge, segundo o meu ponto de vista por 

três motivos. O primeiro prende-se ao facto de acumular funções como 

treinador de uma equipa de competição, acabando portanto por ter dificuldades 

na distinção entre escola e clube. Este é um erro bastante comum entre os 

treinadores/professores e portanto apelo já à necessidade de todos os 

profissionais que se retratem neste ponto, para tomarem atenção a este 
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aspeto, visto que a linha é tão ténue que facilmente é ultrapassada sem se dar 

conta. Aproveito também para referir que já abordei este assunto com vários 

colegas da área, tanto com muita experiência, como com pouca e todos eles 

referem o mesmo. O segundo teve influência na experiência que possuo das 

AEC, ou seja, encontrava-me habituado, nos últimos anos, a comunicar-me 

essencialmente com crianças entre os 6 e os 10 anos e, portanto, a linguagem 

utilizada embora fosse simples era pormenorizada e com eufemismos. O 

terceiro está mais relacionado com a minha pessoa em particular, ou seja, com 

a forma como encaro o ensino, pois gosto de ensinar tudo e bem, tendo 

sempre em conta os pormenores. Deste modo, o professor deve selecionar a 

informação a transmitir em cada momento durante a aula, porque caso 

contrário esta tornar-se-á excessiva e os alunos não vão perceber aquilo que 

ele pretende transmitir. Transcrevo portanto algumas das reflexões onde fiz 

alusão a este aspeto: 

 

-“…um fator que devo salientar quanto à transmissão dos exercícios e 

feedbacks, diz respeito ao tempo, ou seja, demoro bastante tempo a transmitir 

as indicações, o que promove a diminuição da densidade motora da aula e 

satura os alunos…” Reflexão número 3 dia 25 Setembro 2012 

 

-“…continuo a demorar demasiado tempo na explanação e feedbacks…” 

Reflexão número 4 dia 28 Setembro 2012 
 

-“Apercebi-me de que me encontrava claramente a dar excesso de 

instrução e, embora já tenha pensado antes o que dizer e como dizer em cada 

exercício, na prática excedi-me na explicação. Também acho que este facto se 

deve à minha junção da explicação do exercício com a explicação de aspetos 

táticos ou técnicos, que acho serem necessários relembrar no momento.” 

Reflexão número 6 dia 9 Outubro 2012 

 



A ação em contexto real 
 

61 
 

-“Relativamente à instrução, volto a referir que tentei diminuir este tempo 

usado na aula, privilegiando o uso abusivo de feedbacks durante a execução 

dos exercícios.” Reflexão número 9 dia 19 Outubro 2012 

 

-“Tenho sentido que ao longo das aulas o tempo que despendo em explicar 

os exercícios tem diminuído.” Reflexão número 18 dia 20 Novembro 2012 

 

4.7. Avaliações para quê?  
 

Avaliar é uma tarefa central do professor, é uma função contínua e 

intrínseca ao processo de ensino-aprendizagem que nos permite conhecer a 

direção que todo o processo adquire, ou seja é através da avaliação que se 

pode verificar se os objetivos previstos foram atingidos (Bento, 1987). 

Ao longo do ano letivo foi necessário realizar cinco tipos de avaliações. Tal 

como já referi anteriormente, fui realizando as AD à medida que abordava as 

várias disciplinas e a construção da FAD para cada modalidade, foi baseada na 

planificação anual da disciplina de EF do 12.º ano da ESCM. Esta por sua vez 

é bastante importante, pois através dela é possível perceber em que nível se 

encontra a turma e cada aluno em particular, permitindo deste modo, a escolha 

de exercícios específicos para as necessidades/dificuldades que a turma 

apresenta.  

No entanto, existem outras avaliações que também foram realizadas. 

Começo por salientar a Avaliação Formativa (AF), que realizei ao longo das 

aulas de cada UD das variadas modalidades. Esta avaliação foi bastante 

importante, pois permitiu-me perceber, se os alunos estavam a ir ao encontro 

do que tinha previsto eles executarem no final da UD, ou se eram necessárias 

alterações, para que conseguisse obter o resultado final que previa. Saliento 

ainda que esta avaliação foi realizada através de observação direta e fichas de 

registo. Felizmente, embora reconheça o meu trabalho, penso também que foi 

graças à excelente turma que me foi entregue, que foram raras as vezes que 

necessitei de alterar os objetivos finais e numa delas, o objetivo foi alterado, 
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uma vez que foi ultrapassado, tal como se consegue verificar na seguinte 

reflexão da aula 8: 

 
-“… pois hoje ao realizar introdução e exercitação ao jogo 4x4, os alunos 

comportaram-se melhor do que o esperado… começo a ponderar começar 

mais cedo do que o previsto a realizar jogo 6x6…” dia 16 Outubro 2012 

 

De salientar ainda o que Santos (2002) refere quanto à AF. Segundo ele 

(citando Allal, 1986), a AF pode ocorrer em momentos diferentes, como no 

início de uma tarefa ou de uma situação didática – regulação proactiva –, ao 

longo de todo o processo de aprendizagem – regulação interativa – ou após 

uma sequência de aprendizagens mais ou menos longa – regulação retroativa. 

No entanto, no seu entender os três tipos de regulação podem ser adequados 

e pertinentes de acordo com o contexto real de ensino, considerando que uma 

intervenção por parte do professor que acompanhe o próprio processo de 

aprendizagem, como a regulação interativa, é potencialmente mais promissora 

porque é uma regulação atempada e pode-se tornar mais significativa para o 

aluno. 

Passando agora para a AS, tenho a mencionar que esta foi realizada ao 

longo das últimas duas ou três aulas de cada UD, tendo em conta os quatro 

domínios, as habilidades motoras, a cultura desportiva, os conceitos 

psicossociais e a condição física. Esta situação só foi possível, visto que me 

encontrei a lecionar as várias modalidades do topo para a base, e portanto o 

jogo foi sempre a base destas aulas. Assim, fez todo o sentido observar a 

execução dos diversos conteúdos durante o jogo e não isoladamente. Deste 

modo, dividi os vários conteúdos de uma modalidade pelas últimas aulas, para 

se tornar mais fácil a minha avaliação. Saliento ainda que no 1º período foi 

realizado um teste com questões sobre as modalidades abordadas e no 2º e 3º 

período esta parte da avaliação foi feita através da realização de um trabalho. 

Pretendo ainda referir uma observação quanto a esta avaliação. Esta prende-

se ao facto de nas primeiras aulas de AS, ter notado que os alunos se 

comportaram ainda melhor do que habitual, porque sabiam que era dia de AS. 
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No entanto, foi algo dissipado ao longo do ano letivo, pois fiz-lhes entender que 

a avaliação não era realizada apenas num único dia, mas sim ao longo das 

aulas e que aquela AS servia apenas para colmatar algumas dúvidas que eu 

pudesse possuir.  

A avaliação seguinte foi realizada no final de cada período pelos alunos, ou 

seja, a autoavaliação. Este tipo de avaliação é bastante importante, pois 

permite-nos perceber até que ponto o aluno tem consciência do trabalho, 

empenho e afetividade que demonstrou ao longo de cada período. Como refere 

Santos (2002), a autoavaliação é um processo de regulação, visto ser um 

processo interno ao próprio sujeito. Nunziati (cit. Santos, 2002) indica algumas 

razões que mostram a importância deste processo, quando comparado com a 

avaliação realizada pelo professor, tais como: 

 - o percurso de aprendizagem e os procedimentos do aluno não seguem 

necessariamente a lógica da disciplina, nem a do professor; 

- a transmissão de conhecimento do professor não garante a apropriação 

pelo aluno; 

- e a ultrapassagem dos erros só pode ser realizada por aqueles que os 

cometem e não por aqueles que os assinalam. 

Por fim, a última avaliação, que também foi realizada no final de cada 

período, mas pelo professor-estagiário em consonância com a PC. Esta foi a 

avaliação onde evidenciei maiores dificuldades. Estas refletem-se na tendência 

de haver comparação entre alunos da mesma turma, tendo em conta os 

critérios definidos, ou seja, perante um critério, posso ter dois alunos que 

merecem nota máxima, mas quando comparados entre si, um pode distinguir-

se razoavelmente do outro. Deste modo, devemos ter sempre em atenção os 

critérios definidos, pois podem encontrar-se desnivelados da capacidade da 

turma e portanto provocar descontentamento entre os alunos, visto estes 

serem os primeiros a compararem-se entre si. Uma segunda dificuldade 

evidencia-se na concordância entre a nota atribuída pelo professor-estagiário e 

a PC. Assim, foi sempre necessário verificarmos as avaliações de alguns 

alunos, percebendo, de algum modo, se tinha havido algum erro no processo 

de avaliação.  
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4.8. Proximidade aos alunos 
 
À medida que o ano letivo ia avançando e que ia conhecendo melhor a 

minha turma e os meus alunos, tentei criar uma maior afinidade com eles, de 

modo, a perceber quais os seus gostos, o que faziam nos tempos livres, que 

atividades extracurriculares possuíam, como eram as suas vidas sociais e 

familiares, pois acredito que estes aspetos de certo modo iriam ajudar-me a 

compreender algumas das atitudes dos mesmos e também ajudar aquando 

apresentasse novos exercícios. Essa minha crença tornou-se real e permitiu-

me ainda uma maior aproximação a eles tal como podemos evidenciar neste 

excerto da reflexão número 5 e 7 respetivamente: 

 

-“À medida que o número de aulas vai avançando, e que eu começo a 

conhecer melhor os alunos e os alunos a mim, parece-me estarmos a 

aproximarmo-nos mais, havendo uma maior confiança e interação…” dia 2 
Outubro 2012 

 

-“…a minha relação com os alunos encontra-se de vento em popa, pois 

comunicamos cada vez melhor e também senti que eles demonstraram à 

vontade na aula.” dia 12 Outubro 2012 

 
Além destas duas reflexões, pretendo ainda mencionar dois momentos que 

demonstram claramente a minha proximidade aos alunos. O primeiro prende-

se com um pedido por parte de uma aluna, quando me encontrava com cerca 

de metade da turma, a jogar cartas no bar da ESCM. Ela fez de porta-voz 

daquele núcleo da turma e questionou-me se queria ir com eles à viagem de 

finalistas. Esta questão, no meu ponto de vista, só enaltece mais a relação que 

tentei manter durante todo o ano letivo. Apresento assim seguidamente a 

reflexão que realizei no diário de bordo que demonstra o momento: 

 

“-…uma das minhas alunas colocou-me uma questão, que foi realizada 

do seguinte modo: -“Professor, sabe, nós vamos ter a viajem de finalistas, e 
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temos de escolher três professores para virem connosco. A nossa diretora de 

turma é obrigada a vir, mas nós queríamos convidar o professor a vir também 

connosco”… acho que o facto de os alunos me terem convidado, revela que 

apreciam a minha presença e aqui está mais um motivo para através desta boa 

relação, melhorar o processo de ensino/aprendizagem deles.” dia 5 Dezembro 
2012 

 

O segundo é relativo a uma falta por parte de uma aluna. Deste modo, 

numa aula do 3º período, tive uma aluna que fez questão de falar comigo, 

antes de a aula iniciar, por telemóvel, para me avisar que não vinha à mesma, 

porque estava na cama doente. Saliento que as minhas aulas tinham início 

sempre às 8h25. Claro que durante a conversa rezinguei com a respetiva 

aluna, pois não tinha necessidade daquela ação, para mais àquela hora, pois 

podia ter falado comigo mais tarde. Disse-lhe ainda que o mais importante era 

que ela recuperasse para voltar às aulas. Mais uma vez, fica claramente 

demonstrado o tipo de relação que mantive com os meus alunos. 

No entanto, mesmo com esta aproximação continuei, bem como eles, a 

distinguir a posição que cada um possuía na ESCM. Mas houve momentos em 

que tive de chamar a atenção de alguns alunos, para o uso de linguagem 

menos adequada na aula. Do meu ponto de vista, esta situação não se trata de 

má formação ou educação, mas sim porque os alunos sentiam-se tão á 

vontade nas aulas, que por vezes esqueciam-se que estavam em aula. Como 

exemplo disso apresento a reflexão da aula número 41. 

 

-“De salientar ainda, um outro aspeto também referido na observação, 

que foi o facto de ter chamado a atenção a uma aluna devido ao uso de 

vocabulário menos apropriado.” dia 5 Março 2013 

 
Esta reflexão foi realizada após uma aula observada pela PO. O aspeto 

referido anteriormente foi algo que a PO salientou como positivo, durante a 

reflexão realizada após o término da aula.  
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Deste modo, aproveito o momento para fazer um agradecimento, mais que 

devido, à PO. Durante este ano letivo, para além das aulas que a mesma se 

disponibilizou a observar, foi também a responsável pela correção do PFI, do 

projeto de investigação e deste relatório. Como tal, não poderia perder esta 

oportunidade, para atribuir os louvores a quem o merece e agradecer por toda 

a disponibilidade e trabalho que dispôs ao serviço da minha pessoa.  

 

4.9. Fatores que influenciam a prática de Atividade 
Desportiva, nos tempos livres, na escola 

 

4.9.1. Resumo 
 

O presente estudo tem como tema a prática de atividade desportiva na 

escola e os fatores que influenciam essa prática. 

Deste modo, os objetivos principais constituíram-se em tentar perceber 

quais os fatores que influenciam a prática de atividade desportiva dos alunos 

na escola, no período entre as 12h e as 14h30, e fornecer esses dados à 

escola a fim que, posteriormente, se torne possível colmatar possíveis 

carências dos seus alunos.  

A amostra deste estudo foi constituída por 173 jovens, sendo que 57,8% 

são do género feminino e 42,2% do género masculino, a frequentarem o 10.º 

ano de escolaridade numa escola do distrito do Porto.  

O instrumento utilizado para a recolha de dados foi um questionário 

intitulado de “Inventário de comportamento relacionado com a prática de 

atividade desportiva, nos tempos livres, na escola” que continha três questões.  

Os principais resultados obtidos evidenciaram que o género masculino 

apresenta valores superiores relativamente à prática de atividade desportiva 

quando comparado com o género feminino. O único motivo descrito para a 

ausência de prática de atividade desportiva na escola foi a falta de hábito. 

Estes resultados levam-nos a questionar a necessidade de implementar 

rotinas nos jovens, potenciando assim uma prática de atividade desportiva, na 
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escola mais regular, evitando o sedentarismo e promovendo um 

comportamento promotor de saúde.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE DESPORTIVA, TEMPOS LIVRES, 

ESCOLA, GÉNERO, ADOLESCÊNCIA 

 

4.9.2. Introdução 
 

 Como professor estagiário da ESCM e perante as ótimas condições para a 

prática de atividade desportiva, quer ao nível de infraestruturas, quer ao nível 

de recursos materiais, comecei a interrogar-me sobre qual seria o motivo de 

haver um escasso número de alunos a praticar atividade desportiva nos 

tempos livres, mais precisamente entre as 12h e as 14h30, visto que é o 

momento do dia na escola, onde possuem mais tempo livre.  

 Assim, perante este panorama, após um período de integração e 

observação das variadas possibilidades que a escola onde estagio oferece e 

tendo em conta a proposta para a realização de um projeto de investigação no 

âmbito do EP, decidi realizar este estudo. Este tem como finalidade, identificar 

quais os fatores que influenciam a prática de atividade desportiva dos alunos 

na escola e ao mesmo tempo fornecer esses dados à escola a fim que, 

posteriormente, se torne possível colmatar possíveis carências dos seus 

alunos. 

 

4.9.3. Revisão da literatura 
 
 Tendo em conta os objetivos do projeto, verificamos que a prática de 

atividade física decresce com a idade durante a juventude, e os rapazes 

demonstram quase sempre serem fisicamente mais ativos que as raparigas, tal 

como refere Sallis (1993). 

 Greendorfer (1992) indica que os pares assumem o papel mais importante 

na prática de atividade física na adolescência, ou seja, os amigos exercem 
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maior influência neste período, principalmente se forem do mesmo género, 

contudo os pais continuam a ter influência nesta fase. 

 De salientar ainda, que relativamente à influência dos pais, aqueles que 

são inativos ou bastante ativos exercem maior influência na atividade física dos 

filhos do que os pais moderadamente ativos.  

 Quanto à escola e à sua influência na prática de atividade desportiva, 

começamos por salientar o que Pires (2000) refere a seu propósito, ao 

evidenciar que a escola é o local onde praticamente todas as crianças têm 

acesso à atividade física e, por esse motivo, deve promover e proporcionar 

boas condições para a sua realização. 

 É importante realçar ainda que, segundo Allison et al. (1999) e Huston et al. 

(2003) um fator com bastante potencial para determinar o nível da prática de 

atividade física é, sem dúvida, a perceção dos jovens em relação às barreiras 

do ambiente, sendo que Santos (2004) acrescenta que a associação entre as 

perceções dos jovens acerca das caraterísticas do ambiente que os rodeia e os 

níveis de atividade física pode ajudar a compreender os fatores ambientais que 

influenciam esta atividade. 

 De facto, os ambientes físicos parecem ter a capacidade de facilitar ou 

condicionar a prática de atividade física (Sallis e Owen, 1999). Os ambientes 

ricos em recursos relevantes para a atividade física, como passeios, parques e 

ginásios podem ser facilitadores para as pessoas serem fisicamente ativas 

(Sallis et al., 1997; Pikora et al., 2002), ao passo que, os ambientes com falta 

de recursos e que colocam barreiras, como o clima adverso, a falta de 

segurança ou os elevados custos financeiros relacionados com a atividade 

física, podem atuar como um impeditivo dos residentes serem fisicamente 

ativos (Sallis et al., 1997).  

 
4.9.4. Objetivos e Hipótese  

 

 Após esta revisão da literatura, voltamos a recordar quais os objetivos 

deste estudo referidos anteriormente e ainda qual a hipótese colocada a que 

pretendemos responder. 
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 Deste modo, os objetivos são os seguintes: 

 

 Identificar quais os fatores que influenciam a prática de atividade 

desportiva dos alunos na escola, no período entre as 12h e as 14h30. 

 

 Verificar as diferenças entre os géneros, para cada fator proposto. 

 

 Fornecer dados à escola sobre as necessidades dos seus alunos, para 

que no futuro seja possível colmatar possíveis carências. 

 

 Relativamente à hipótese colocada, esta foi a seguinte: 

 

 A falta de recursos materiais e infraestruturas são um dos fatores mais 

relevantes para a escassez de prática de atividade desportiva na escola, 

por parte dos alunos do 10.º ano. 

 

4.9.5. Metodologia 
 

A amostra deste estudo foi constituída por 173 alunos, sendo que 57,8% 

eram do género feminino e 42,2% do género masculino. Saliento ainda que 

todos pertenciam a uma turma do 10.º ano de escolaridade e frequentavam 

uma escola do distrito do Porto. 

 

4.9.5.1. Instrumento 
 

Devido à escassez de bibliografia relativamente à prática de atividade 

desportiva por parte dos alunos na escola, foi necessário criar um questionário 

que respondesse aos objetivos estabelecidos. Assim, para a recolha dos dados 

foram realizadas três questões aos alunos através de um questionário intitulado 

de “Inventário de comportamento relacionado com a prática de atividade 

desportiva, nos tempos livres, na escola” (ver anexo 7). Estas questões foram 
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desenvolvidas pelo professor estagiário e ajustadas por dois investigadores 

que trabalham regularmente com questionários. 

Este instrumento foi elaborado para adolescentes, recolhendo informações 

sobre a sua prática de atividade desportiva na escola. 

 

4.9.5.2. Variáveis 
 

Para a realização deste estudo foram consideradas as seguintes variáveis: 

género, prática de atividade desportiva, estar com os amigos, vergonha, falta 

de material, falta de espaço, estudar, falta de hábito, falta de tempo e outros. 

 
Género 
 
Os adolescentes foram identificados por género, através de uma questão 

onde lhes foi solicitado que assinalassem masculino ou feminino. 

 

Prática de atividade desportiva 
 
Com a definição dos três conceitos na área do desporto, nomeadamente, 

atividade física, exercício físico e atividade desportiva, a opção foi utilizar o 

conceito de prática desportiva na escola, uma vez que esta é realizada 

intencionalmente. 
Deste modo, a prática desportiva apenas foi dividida em dois grupos, pratica 

(sim), ou não pratica (não).  
 

Estar com os amigos; vergonha, falta de material, falta de espaço, 
estudar, falta de hábito, falta de tempo e outros 

 
Estas variáveis foram consideradas, apenas se o jovem tivesse respondido 

que não praticava atividade desportiva na escola. Assim, relativamente aos 

motivos que os jovens elegeram para não praticar atividade desportiva foram 

considerados dois grupos: o “sim” e o “não”. 
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4.9.6. Procedimentos da aplicação dos questionários 
 

Para a aplicação dos questionários, foram necessárias as autorizações do 

Diretor e dos alunos.   

O preenchimento dos mesmos decorreu durante uma das aulas que cada 

turma possuía ao longo do dia, sempre com a presença da professora 

responsável pela turma. Importa referir que antes de os jovens iniciarem o 

preenchimento eram avisados que as aulas de EF não contavam, que a prática 

de atividade desportiva era apenas na escola e durante o intervalo do almoço 

predefinido. Além disso, estive sempre presente durante o preenchimento dos 

questionários, para ajudar a esclarecer qualquer dúvida, precavendo a ilação 

de qualquer resposta.  

 

4.9.7. Procedimentos estatísticos 
 

O tratamento estatístico foi realizado utilizando o programa de análises 

estatísticas “Statistical Package for Social Science” (SPSS) versão 20. 

Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva com a 

apresentação das frequências absolutas e relativas para as variáveis nominais. 

A comparação entre as variáveis nominais foi realizada através do teste Qui-

quadrado, fixando o nível de significância em 0,05. 

 

4.9.8. Resultados e discussão  
 

 Começando por analisar os índices de prática desportiva relativamente à 

totalidade da amostra, verificamos que, 14,5% referem praticar atividade 

desportiva, enquanto 85,5% referem que não praticam. Quanto à relação entre 

a prática desportiva e o género, verificamos que os jovens do género feminino 

apresentavam valores percentuais de prática desportiva inferiores aos do 

género masculino. Estas diferenças são estatisticamente significativas (ver 

Quadro 1). 
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Os resultados obtidos vão ao encontro do que Sallis (1993) refere, 

confirmando portanto que os rapazes demonstram serem fisicamente mais 

ativos do que as raparigas. 

 

Motivos selecionados para não praticarem atividade desportiva  
 
Relativamente às variáveis que os jovens assinalam como motivos para 

não praticarem atividade desportiva na escola, apenas tivemos em conta a 

resposta “não” global com a finalidade de compararmos os resultados do “não” 

com os do “sim”. Visto que todas as respostas “não”, apenas nos indicam que 

os jovens não escolheram esse motivo e não porque não é um motivo que os 

impeça de realizar atividade desportiva. Assim, podemos verificar o seguinte: 

 
Estar com os amigos 
 

 Observando os dados relativos a este motivo, verificamos que na amostra 

global, 42,2% dos jovens responderam “sim” a esta causa e 57,8% 

responderam “não”.  

 Quanto à análise entre géneros verificamos que os valores entre eles são 

semelhantes, uma vez que a percentagem dos jovens do género feminino que 

responderam “sim” foi de 42% e os do género masculino foi de 42,5% (Quadro 

2). A comparação entre géneros relativamente a este motivo não se evidenciou 

estatisticamente significativa. 

Quadro 1 – Distribuição da amostra por género relativamente à prática desportiva 

 Prática atividade desportiva Total 
Sim Não 

Sexo 
Feminino 

        N 9 91 100
% por Género 9,0% 91,0% 100,0%

Masculino 
        N 16 57 73
% por Género 21,9% 78,1% 100,0%

Total 
        N 25 148 173
% por Género 14,5% 85,5% 100,0%

  (g.I. =2)  X2=5,696 p=0,017 
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 Concluímos deste modo, que para mais de metade dos alunos inquiridos 

este motivo, não justifica a sua falta de participação em atividades desportivas 

na escola, durante o período de tempo em análise.   

 

Vergonha 
 

 Quanto a este motivo verificamos que na amostra global, 4% dos jovens 

responderam “sim” a esta causa e 96% responderam “não”.  

 Realizando a análise em função do género constatou-se que o género 

feminino apresenta uma percentagem de 5% para o “sim” enquanto que o 

género masculino apresenta uma percentagem de quase metade, ou seja, 

2,7% (ver Quadro 3). As diferenças entre géneros relativamente a este motivo 

não se mostraram estatisticamente significativas, o que sinaliza um padrão de 

comportamento semelhante entre rapazes e raparigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “estar com os amigos” 

 Género Total 
Feminino Masculino

Estar com os 
amigos 

Sim 
N 42 31 73

% por Género 42,0% 42,5% 42,2%

Não 
N 58 42 100

% por Género 58,0% 57,5% 57,8%

Total 
N 100 73 173

% por Género 100,0% 100,0% 100,0%
(g.I. =1) X2=0,004 p=0,951 

Quadro 3 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “vergonha” 

 Género Total 
Feminino Masculino

Vergonha 
Sim 

N 5 2 7 
% por Género 5,0% 2,7% 4,0% 

Não 
N 95 71 166 

% por Género 95,0% 97,3% 96,0% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 100,0% 
(g.I. =1) X2=0,555 p=0,456 
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 Podemos concluir assim, que este motivo praticamente não contribui para 

explicar a razão pela qual os jovens não praticam atividade desportiva. 

 

Falta de material 
 
Após a análise dos resultados obtidos relativamente aos dois primeiros 

motivos, importa agora verificar os resultados do seguinte. 

Assim, ao observar os resultados da amostra global podemos verificar que, 

5,2% dos jovens responderam “sim” a esta causa e 94,8% responderam “não”. 

Ao analisarmos os resultados entre géneros verificamos que o género 

feminino apresenta uma percentagem de 6% para o “sim” enquanto que o 

género masculino apresenta uma percentagem de 4,1% (ver Quadro 4). As 

diferenças entre géneros relativamente a este motivo não se mostraram 

estatisticamente significativas, o que sinaliza um padrão de comportamento 

semelhante entre rapazes e raparigas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voltamos a verificar à semelhança dos dois motivos anteriores, que este 

motivo praticamente não contribui para explicar a razão pela qual os jovens não 

praticam atividade desportiva. 

 

 

Quadro 4 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “falta de material” 

 

 Género Total 
Feminino Masculino

Falta de 
material 

Sim 
N 6 3 9 

% por Género 6,0% 4,1% 5,2% 

Não 
N 94 70 164 

% por Género 94,0% 95,9% 94,8% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 100,0% 
(g.I. =1) X2=0,306 p=0,580 
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Falta de espaço 
 

 Analisando os resultados globais da falta de espaço, foi possível 

verificarmos que a percentagem de jovens que responderam “sim” foi de 0,6% 

e de os que responderam “não” foi de 99,4%. 

 Quando analisamos os dados separando os géneros verificamos que o 

valor do “sim” para o género feminino foi nulo e para o género masculino foi de 

1,4% (ver Quadro 5). As diferenças entre géneros relativamente a este motivo 

não se mostraram estatisticamente significativas, o que sinaliza um padrão de 

comportamento semelhante entre rapazes e raparigas. 

 

Concluímos assim, que este motivo praticamente também não contribui, 

para explicar a razão pela qual os jovens não praticam atividade desportiva. 

 

Estudar 
 
Observando os dados deste novo motivo, apuramos que a percentagem 

global de jovens apresenta 13,9% para a resposta “sim” e 86,1% para o “não”. 

Diferenciando os géneros, podemos contatar que as percentagens são 

quase semelhantes e portanto para o género feminino é de 14% e para o 

género masculino de 13,7% (ver Quadro 6). As diferenças entre géneros 

relativamente a este motivo não se mostraram estatisticamente significativas, o 

Quadro 5 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “falta de espaço” 

 Género Total 
Feminino Masculino 

Falta 
de 
espaço 

Sim
N 0 1 1 

% por Género 0,0% 1,4% 0,6% 

Não 
N 100 72 172 

% por Género 100,0% 98,6% 99,4% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 100,0% 
(g.I. =1) X2=1,378 p=0,240 
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que sinaliza um padrão de comportamento semelhante entre rapazes e 

raparigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É possível concluir portanto, que este motivo praticamente não contribui 

para explicar a razão pela qual os jovens não praticam atividade desportiva. 

 
Falta de hábito 
 
Ao realizar uma análise dos dados globais deste motivo averiguamos que 

22% dos jovens responderam afirmativamente ao motivo e 78% 

negativamente. 

Ao diferenciarmos os resultados por género verificamos que o género 

feminino demonstra uma percentagem de 28% para o “sim”, enquanto que o 

género masculino apresenta uma percentagem de 13,7% (ver Quadro 7). A 

comparação entre géneros relativamente a este motivo evidenciou-se 

estatisticamente significativa. 

Quadro 6 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “estudar” 

 Género Total 
Feminino Masculino

Estudar 
Sim 

N 14 10 24 
% por Género 14,0% 13,7% 13,9% 

Não 
N 86 63 149 

% por Género 86,0% 86,3% 86,1% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 100,0% 
(g.I. =1) X2=0,003 p=0,955 
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Significa portanto, que este motivo não justifica a sua falta de participação 

em atividades desportivas na escola, durante o período de tempo em análise.   

 

Falta de tempo 
 

Depois da análise dos resultados obtidos para este motivo, podemos 

afirmar que globalmente apresenta uma percentagem para o “sim” de 45,1% e 

para o “não” de 54,9%.  

Quando analisamos os dados separando os géneros, podemos verificar 

que o género feminino apresenta uma percentagem de 45% e o género 

masculino de 45,2% para o “sim” (ver Quadro 8). As diferenças entre géneros 

relativamente a este motivo não se mostraram estatisticamente significativas, o 

que sinaliza um padrão de comportamento semelhante entre rapazes e 

raparigas. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 7 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “falta de hábito” 

 Género Total 
Feminino Masculino

Falta 
de 
hábito 

Sim 
N 28 10 38 

% por Género 28,0% 13,7% 22,0% 

Não 
N 72 63 135 

% por Género 72,0% 86,3% 78,0% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 100,0% 
(g.I. =1) X2=5,035 p=0,025 

Quadro 8 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “falta de tempo” 

 Género Total 
Feminino Masculino

Falta 
de 
tempo 

Sim 
N 45 33 78 

% por Género 45,0% 45,2% 45,1% 

Não 
N 55 40 95 

% por Género 55,0% 54,8% 54,9% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 100,0% 
(g.I. =1) X2=0,001p=0,979 
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 Evidenciamos assim, que este motivo praticamente não contribui para 

explicar a razão pela qual os jovens não praticam atividade desportiva. 

 

Outros 
 

 Quando observamos os dados relativos a este último motivo apuramos que 

na amostra global, 21,4% dos jovens responderam “sim” a esta causa e 78,6% 

responderam “não”.  

 Diferenciando os géneros, constatamos que a percentagem para o género 

feminino é de 20% e para o género masculino de 23,3% (ver Quadro 9). A 

comparação entre géneros relativamente a este motivo não se evidenciou 

estatisticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluímos deste modo, que este motivo praticamente não contribui para 

explicar a razão pela qual os jovens não praticam atividade desportiva. 

 

4.9.9. Conclusão 
 

Terminando este estudo começamos por referenciar que era importante 

perceber até que ponto os jovens possuíam alguma necessidade para a prática 

de atividade desportiva na escola.  

Quadro 9 – Distribuição da amostra total e agregada por género para o motivo “outros” 

 Género Total 
Feminino Masculino 

Outros 
Sim 

N 20 17 37 
% por Género 20,0% 23,3% 21,4% 

Não 
N 80 56 136 

% por Género 80,0% 76,7% 78,6% 

Total 
N 100 73 173 

% por Género 100,0% 100,0% 
100,0

% 
(g.I. =1) X2=0,271 p=0,602 
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Assim, após a análise dos resultados, podemos constatar quanto a prática 

de atividade desportiva na escola, que apenas 14,5% indicavam que 

praticavam e que o género masculino apresentava uma maior percentagem de 

prática quando comparado com o género feminino.  

Quanto aos motivos globais que os jovens selecionaram como causa de 

não praticarem atividade desportiva, observamos que nenhum dos oito motivos 

contribuiu para explicar a razão pela qual os jovens não praticam atividade 

desportiva. No entanto, quando comparamos os géneros para os vários 

motivos, é possível evidenciar que apenas o motivo “falta de hábito” se 

evidencia com diferenças estatisticamente significativas com os valores mais 

elevados a pertenceram às raparigas. Todos os restantes motivos sinalizam um 

padrão de comportamento semelhante entre rapazes e raparigas. 

Deste modo, respondendo às inquietações iniciais, podemos referir que 

nenhum fator influencia a prática de atividade desportiva dos alunos na escola, 

no período entre as 12h e as 14h30. Por outro lado quanto à hipótese 

colocada, podemos responder dizendo que a falta de recursos materiais e 

infraestruturas não foram fatores apontados pelos alunos como relevantes, 

para que praticassem atividade desportiva na escola, naquele horário.  
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4.10. Atividades realizadas pelo núcleo de estágio 
 
Na perspetiva de melhorar a relação com a comunidade, enquanto núcleo 

de estágio da FADEUP, decidimos organizar algumas atividades que foram 

repartidas pelos três períodos.  
Deste modo, no 1º período organizamos o corta-mato ao qual atribuímos o 

nome de Running For Fun. Esta atividade teve um balanço bastante positivo, 

em toda a sua logística, apesar da nossa inexperiência. Saliento ainda o facto, 

deste evento não ser realizado na escola há mais de três anos. Por isso, penso 

que foi uma conquista bastante interessante e proveitosa para nós, núcleo de 

estágio, para os alunos e para a ESCM. Deixo este pequeno excerto da 

reflexão do evento que confirma precisamente o que acabo de expressar. 
 

“…apesar da nossa inexperiência, o evento correu bem. Desde alunos a 

professores, vários reconheceram a nossa iniciativa e avaliaram-na como 

positiva. Um aspeto importante a salientar é o facto que este evento já não se 

realizava na escola há mais de três anos, o que dá ainda mais valor à 

organização e à forma como o evento decorreu.” dia 13 Dezembro 2012 

 

Relativamente às minhas funções no Running For Fun, posso mencionar 

que estas começaram bem antes do dia da atividade, ou seja, para além da 

organização, coube-me a mim realizar uma visita guiada ao percurso da 

atividade, ouvindo as críticas e as sugestões dos meus colegas de EF e 

explicando onde ficariam os postos de controlo. Esta experiência permitiu-me 

ganhar ainda mais confiança com os colegas de EF e melhorar a minha 

capacidade de comunicação. No dia do evento, fiquei responsável por lecionar 

o aquecimento aos participantes e por fazer a comunicação entre um dos meus 

colegas de estágio que estava na partida e o outro que estava na chegada, ou 

seja, controlava o aquecimento para quando os alunos de um determinado 

escalão terminassem, fosse possível dar início à prova seguinte. Depois no 

final da atividade, fiquei ainda responsável por anunciar os vencedores, 

chamando ao pódio os três primeiros alunos de cada escalão e género e os 
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respetivos docentes para entregar os prémios. Embora as minhas funções 

tenham apenas sido estas, ao longo da atividade tentei controlar outras, pois 

sou uma pessoa que gosta de ter tudo sobre controlo, como por exemplo o 

número de voltas. Estas funções, para além de me permitirem conhecer melhor 

a comunidade discente, melhorou a minha capacidade de organização. 

No 2º período voltamos a organizar mais dois eventos, nomeadamente o 

Mega-Sprint e o Mega-Salto. Já com a experiência adquirida do evento anterior 

e com o apoio do professor coordenador do desporto escolar, estes tornaram-

se mais fáceis em termos logísticos, ou seja, tanto na angariação de recursos 

humanos, materiais e financeiros. Em suma, os eventos correram bastante 

bem e ao contrário do que esperávamos, contamos com a participação de 

bastantes alunos. Mais uma vez, as minhas funções foram apenas de dar a 

partida e de entregar os respetivos prémios no final da atividade. No entanto, 

continuei a querer controlar toda a atividade, não por não confiar nos meus 

colegas do núcleo de estágio, mas porque já é algo intrínseco à minha pessoa. 

Deste modo, esta atividade permitiu-me voltar a melhorar a minha capacidade 

de organização e comunicação. Referencio assim um pequeno excerto da 

reflexão da atividade: 

 

“…muito pela experiência adquirida no evento anterior (corta-mato), o 

evento correu bem, sendo ainda de salientar a ajuda e colaboração do 

professor coordenador do desporto escolar, o que se demonstrou ser uma 

mais-valia para todo o evento.” dia 20 Fevereiro 2013 

Por fim, no último período decidimos organizar um evento diferente, que 

atraísse ainda mais os alunos a participarem nas nossas atividades. Deste 

modo, organizamos o Torneio Triangular. Este torneio consistiu na seleção de 

três modalidades, onde cada equipa era colocada à prova, havendo prémios 

para as três equipas vencedoras de cada modalidade e para as três equipas 

que no somatório dos pontos das três modalidades, tenham alcançado maior 

pontuação. As três modalidades selecionadas foram o Voleibol, o Andebol e 

um percurso de orientação com questões e exercícios.  
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Mesmo utilizando a experiência adquirida nas atividades que realizamos 

anteriormente, esta atividade foi um pouco mais complexa, pois tivemos de 

gerir uma maior quantidade de espaços, participantes e horários de 

participação. No entanto, acreditamos que mesmo com alguns dos imprevistos 

que foram surgindo, a atividade foi um sucesso, tanto pela aderência dos 

alunos, como pelo apoio dos colegas de EF. Nesta atividade embora tenha 

também tentado controlar ao máximo a mesma, estive mais fixo num dos 

espaços, nomeadamente no campo exterior. Aqui fui responsável por dar início 

aos jogos e fazer as respetivas transições entre os mesmos. Como é evidente 

estas funções foram uma mais-valia para a capacidade de organização. A título 

de exemplo volto a reportar um excerto da reflexão que realizamos no final da 

atividade: 

 

“…pensamos que esta atividade foi um sucesso, um exemplo de 

cooperação e interação entre professores/funcionários/alunos. Acreditamos 

piamente que este tipo de atividades se deveria realizar mais frequentemente 

ao longo do ano letivo, pois aproxima e envolve toda a comunidade escolar.” 

dia 14 e 15 Março 2013 

 

4.11. Desporto escolar 
 
A minha presença no EP na ESCM, não se baseou em conceber, planear, 

realizar e avaliar aulas. Fui também um professor-estagiário que estive inserido 

numa modalidade do Desporto Escolar (DE) da ESCM, nomeadamente o Surf, 

com vista numa melhor integração da comunidade escolar e uma melhor 

perceção de como funciona o mesmo. 

Deste modo, relativamente à modalidade de Surf, posso dizer que este ano 

letivo apenas houve uma competição onde participaram os alunos das várias 

escolas. Todas as restantes competições são organizadas por patrocinadores 

nacionais e pela Federação Portuguesa de Surf. No entanto, também é bom 

salientar que esta modalidade encontra-se sempre condicionada às condições 
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climatéricas e das marés, logo durante o período de inverno a sua prática foi 

nula.  

Posso mencionar ainda, que os alunos existentes nesta modalidade, 

também pertenciam à escola de surf, do professor que a leciona, logo embora 

os treinos do desporto escolar fossem apenas uma vez por semana, estes 

alunos praticavam a modalidade em outros dias, quando as condições eram 

favoráveis.  

Assim, a conclusão que posso retirar desta modalidade no âmbito do DE, é 

que se deveria proporcionar uma maior quantidade de competições entre os 

alunos das várias escolas, principalmente nos últimos meses do ano letivo.  

 

4.12. Atividades da escola 
 

Porque a ação do professor na escola também engloba a sua participação 

em atividades organizadas pela mesma ou pelos seus docentes, e eu como 

defensor de uma constante aquisição de novos conhecimentos e 

relacionamentos, tentei participar no máximo de atividades possíveis durante 

este ano letivo na ESCM. 

Assim, das atividades em que participei, saliento duas das quais acredito 

que foram bastante produtivas. 

A primeira atividade que pretendo referir, foi a minha presença em algumas 

das aulas de dança que a ESCM disponibilizava para todos os seus docentes e 

alunos. Para além de fazer novas amizades, melhorando portanto o 

conhecimento sobre a comunidade escolar, estas aulas permitiram-me ganhar 

novos conhecimentos de estilos de dança, que me ajudaram a lecionar as 

aulas de dança na minha turma. Com estes novos estilos que fui adquirindo, 

como o tango e o jive, foi possível ao longo do ano letivo, lecionar as aulas 

previstas de modo a evitar monotonia de estilos. 

A segunda atividade prende-se aos jantares ou almoços que a ESCM 

organizou para os seus docentes e funcionários. A minha participação nestas 

atividades ajudou-me a conhecer e a melhorar o meu relacionamento tanto 

com funcionários, como com colegas. De tal modo, que durante as minhas 
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funções enquanto professor-estagiário na ESCM, fui questionando e trocando 

ideias com os vários colegas das várias áreas, sobre a profissão de docente, 

leis laborais, estatutos, carga horária, entre outras.  

 

4.13. Observações de aulas   
 
Justamente porque acredito que a reflexão da prática é uma mais-valia para 

quem a realiza, acredito também que a observação de aulas ajuda à evolução 

do docente. Embora o maior beneficiado seja quem está a ser observado, o 

observador também pode retirar das suas observações, algumas lições que o 

ajudarão a melhorar as suas competências enquanto docente.  
Tal como Reis (2011) refere: “a observação de práticas consideradas 

interessantes – nomeadamente, as do mentor ou supervisor, ou de outro 

colega – com o objetivo de promover, por exemplo, o contacto com uma 

diversidade de abordagens, metodologias, atividades e comportamentos 

específicos. Aprende-se muito através da observação e o ensino não constitui 

uma exceção. A observação regular de aulas e uma discussão de qualidade 

sobre o desempenho, constituem uma componente extremamente importante 

do processo de desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer professor, 

independentemente do seu nível de conhecimento e experiência. Neste caso, a 
observação e a discussão das informações recolhidas destinam-se a ampliar 

tanto os conhecimentos e as capacidades profissionais do observador como do 

observado, constituindo um catalisador importante de aprendizagem e 

mudança.” 
Portanto, durante o EP realizei observações de aulas, tanto aos meus 

colegas de estágio, como aos restantes docentes de EF da ESCM. Estas 

observações ajudaram-me principalmente, quando verifiquei situações menos 

favoráveis que os meus colegas realizavam, e que por vezes eu também, e 

permitiram-me refletir sobre as mesmas, com o objetivo de as evitar no futuro, 

melhorando assim as minhas competências.  
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Tal como Bertrand Russell1 refere:  

 

“Por que cometer erros antigos se há tantos erros novos a escolher?” 
 
Deste modo, estas observações têm este mesmo propósito, ou seja, evitar 

que todas as gerações estejam constantemente a cometer os mesmos erros, 

não aproveitando o conhecimento adquirido pelos seus antecessores.  

 

4.14. Oportunidades 
 

Ainda durante o meu EP, surgiram-me algumas oportunidades que entendi 

como uma mais-valia para a minha experiência enquanto docente e mais uma 

vez para melhorar as minhas competências.  

Uma dessas oportunidades foram três aulas que lecionei a turmas 

diferentes. Assim, ao longo do ano letivo, surgiu a oportunidade de lecionar 

uma aula a uma turma do 10º ano e duas aulas a duas turmas do 12º ano. Uma 

vez que estas turmas eram totalmente diferentes da minha ao nível das suas 

capacidades e empenho, vejo estes desafios como mais um benefício, que me 

permitiram adquirir uma maior experiência que certamente será bastante 

produtiva no meu futuro.  

Uma outra oportunidade, foi a minha presença num programa da RTP1, 

através do DE, ou seja, o professor responsável pela modalidade de surf do DE 

da ESCM, foi convidado a marcar presença num programa designado de 

“Portugal Aqui tão Perto” cujo tema era o surf e que foi transmitido na RTP 

Internacional para o mundo inteiro. Durante o programa, a apresentadora 

colocou-me uma questão da qual não estava à espera, mas penso que 

respondi à altura.  

 

_________________________________ 

(1)Bertrand Russell – Viveu no século XX e foi um dos mais influentes matemáticos filósofos e lógicos. 
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Esta experiência serviu para além de conhecer algumas personalidades da 

modalidade do surf, para ganhar alguma capacidade de improviso. 

Seguidamente apresento o link onde se poderá facilmente observar o 

programa: 

http://www.rtp.pt/play/p969/e99725/portugal‐aqui‐tao‐perto 

 

Por fim, uma última oportunidade que é relativa a um aluno da minha turma, 

ou seja a uma aula lecionada pelo mesmo. Embora pareça contraditório, vou 

explicar o sucedido. Assim, enquanto abordava a modalidade de dança e com 

o intuito de promover uma panóplia de estilos, falei com um aluno da minha 

turma que se encontrava a aprender Hip Hop, e convidei-o a preparar uma aula 

com movimentos deste estilo e a apresentá-los à turma. Até ao momento 

parece tudo normal, no entanto, o problema inerente deve-se ao facto de este 

aluno ter um histórico clinico, onde o mesmo tinha a mania da perseguição e 

portanto propor-lhe algo deste género era arriscado. Deste modo, após falar 

com a PC, ela ficou um pouco reticente inicialmente tendo em conta o histórico 

do aluno, mas acabei por a convencer e decidimos propor esta oportunidade ao 

mesmo. Ele aceitou, a aula correu bastante bem e após conversa com o aluno 

ele também se sentiu muito bem. Acredito que esta aula possa ter sido mais 

um passo, para que este aluno melhore o seu quadro clinico e portanto para 

mim foi mais uma experiência, onde aprendi que por vezes a melhor forma de 

resolver uma dificuldade é confrontarmo-nos com a mesma. 
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5. Perspetivas futuras após mais uma etapa 
 

Olhando para todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo, 

reconheço claramente a importância deste EP, na minha formação enquanto 

professor de EF. Este foi uma mais-valia, pois proporcionou um leque alargado 

de experiências e desafios, que contribuíram seguramente para o 

desenvolvimento das minhas competências pedagógicas.  

À semelhança do que referi no primeiro capítulo, encontrava-me com 

expectativas elevadas, pois acreditava que era mais uma excelente experiência 

da qual poderia tirar bastante proveito e ainda adquirir alguns conhecimentos e 

competências para o futuro. Sentia-me cheio de vontade de absorver e adquirir 

todo o conhecimento possível e encontrava-me confiante e otimista 

relativamente ao que o futuro do EP me reservava. Acreditava ainda conseguir 

apresentar-me assim como me via, ou seja, brincalhão, descontraído, com 

vontade ensinar e aprender, sorridente e exigente na minha atuação e transpor 

para a prática todo o conhecimento que tinha adquirindo ao longo da minha 

vida, de forma clara e motivante, de modo a que os meus alunos se 

apaixonassem pela EF, aprendendo e evoluindo no conhecimento e prática das 

diversas modalidades. De facto, foi meu apanágio ao longo do ano, esforçar-

me ao máximo, explorando todas as minhas capacidades, com o intuito de 

apresentar-me e trabalhar em todas as atividades inerentes ao cargo do 

professor de EF, da melhor forma possível, tendo sempre como meta a 

melhoria do meu futuro desempenho como profissional. Deste modo, penso ter 

conseguido cumprir aquilo que previa, relativamente a todas as tarefas 

propostas e portanto consegui alcançar os objetivos nas diferentes áreas de 

desempenho. 

Embora todos os momentos tivessem sido providos de aprendizagem e de 

reflexão, nem todos foram vistos de forma positiva, nomeadamente a atribuição 

da classificação dos alunos, no final de cada período ou durante a organização 

de algumas atividades. 

Atualmente, a capacidade de uma reflexão constante sobre as suas ações, 

é uma tarefa essencial do professor com vista na melhoria das mesmas. Assim, 



Perspetivas futuras após mais uma etapa
 

92 
 

esta para além de ser uma ação que me acompanhou durante todo o EP, 

posso referir que foi graças à mesma, que todas as minhas competências 

pedagógicas melhoraram. A reflexão foi portanto o “volante” da minha evolução 

durante o processo de ensino-aprendizagem. Com a dedicação de mais tempo 

à reflexão e ao planeamento, consegui melhorar a lecionação das aulas, pois 

foi através de uma constante análise crítica e reflexiva, que consegui interagir 

os meus conhecimentos teóricos com a prática e como resultado desta 

interação, surgiram novos conhecimentos e novas competências germinaram. 

Relativamente ao processo de ensino-aprendizagem, importa ainda mencionar 

o grande contributo que a aplicação do MED teve para o meu crescimento 

profissional e para a aprendizagem dos meus alunos. Posso afirmar 

perentoriamente, que neste momento sou um defensor desta metodologia de 

ensino, pois acredito na mudança constante, que permita que os alunos 

realizem as aulas mais ativos e entusiasmados. 

Para além destes dois aspetos, pretendo ainda referir uns outros, que 

foram as ações de formação e a organização de atividades. Estes, também 

foram muito importantes para o meu desenvolvimento, visto que me permitiram 

intervir pedagogicamente em outros contextos e ajudaram a melhorar a minha 

capacidade pessoal e relacional com todos os intervenientes do processo 

educativo.  

De referir ainda, as conversas e debates que mantive com os docentes da 

ESCM tanto da área disciplinar de EF, como de outras áreas, pois foram 

momentos de trocas de ideias e pontos de vista referentes ao sistema 

educativo em geral, carga horária, número de alunos e dificuldades que 

possuem, bastante importantes para o meu desenvolvimento.  

A possibilidade de chegar à profissão que sempre desejei e 

consequentemente puder exercer as funções respetivas, juntamente com a 

melhoria das capacidades dos meus alunos a todos os níveis, foram de facto, 

os aspetos que mais me marcaram ao longo do ano letivo. 

No entanto, a formação do docente, não termina após a aquisição das 

habilitações académicas, pois é algo que este vai construindo ao longo da sua 

carreira, daí a importância de uma adaptação constante. Portanto, no futuro, 
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julgo ser primordial manter o meu investimento na minha formação com a 

finalidade de contribuir para um conhecimento constante do meio docente. 

Perante uma sociedade cada vez mais sedentária, este investimento deverá 

contemplar este aspeto, de modo a que o papel do professor de EF deva 

promover um estilo de vida mais ativo na sociedade em geral e nos seus 

alunos em particular.  

Por conseguinte, fica evidenciado para mim, que somos nós os últimos 

responsáveis pela nossa aprendizagem e crescimento profissional, portanto o 

nosso dever enquanto professores, deve ser a procura de conhecimento e de 

uma melhoria constante da nossa prática.  
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7. Anexos 

 

Anexo 1: Ficha de caracterização Individual do Aluno 

 

FICHA DE CARATERIZAÇÃO INDIVIDUAL DO ALUNO 
ANO LETIVO 2012/2013 

 
 

1 - Identificação 
 
1.1 - Nome: _____________________1.2 - Data de Nascimento: ___/___/___ 
 
1.3 - Morada: 
_______________________________________________________________ 
 
1.4 - Telemóvel: _______________ 1.5 - Email: _________________________ 
 
2 - Agregado Familiar 
 
2.1 - Pessoas com quem vives 
_______________________________________________________ 
 
3 - Habitação:  
 
3.1 - Vives em: Apartamento         Casa        Outro        
Qual?_______________________________ 
 
3.2 - Tens quarto individual?        Sim  Não             
 
3.3 - Tens boas condições para estudar? 
 
        Sim  Não            Porquê? 
______________________________________________ 
 
4. – Saúde e Alimentação 
 
4.1 - Já tiveste alguma destas doenças? 
 
Sarampo               Varicela               Papeira            Hepatite              
Outras                Quais?_______________________________ 
 
4.2 - Atualmente é portador de alguma destas doenças? 
 
Otites        Asma        Diabetes       Epilepsia         Doenças Cardíacas 
 



Anexos 
 

XX 
 

Outas            Quais?______________________________________________ 
 
4.3 - Tens problemas de visão?  Sim                   Não 
 
4.4 - Tens problemas de audição?  Sim                   Não 

 
             Não 

 
Qual o motivo? ______________________________ 
 
4.6 - Quantas horas dormes por dia? _________   4.7 - Quantas refeições 
fazes por dia? ________ 
 
4.8. - Quais são: 
_______________________________________________________________ 
 
4.9 - Na tua opinião, achas que te alimentas bem?  Sim         Não 
       
        Porque? 
_______________________________________________________________ 
 
5 - Vida Escolar 
 
5.1 - Como te deslocas para a escola? 
 
A pé          Automóvel            Metro  Autocarro     Bicicleta  
 
Outro            Qual?________________ 
 
5.2 - Quanto tempo demoras no teu percurso casa/escola? ____________ 
 
5.3 - Desde quando frequentas esta escola?_____________ 
 
5.4 - O que mais te agrada nesta escola? 
______________________________________________ 
 
5.5 - O que menos te agrada nesta escola? 
_____________________________________________ 
 
5.6 - Já reprovaste alguma vez?   Sim           Não    Em que ano(s)? ______ 
 
5.7 - Os teus pais ou o teu encarregado de educação acompanham o teu 
estudo?  Sim      Não 
 
5.8 - Quais são as disciplinas que mais gostas? 
_________________________________________ 
          

4.5 - Já foste hospitalizado?   Sim 
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        E as que menos gostas? 
_______________________________________________________ 
 
6 - Disciplina de Educação Física 
 
6.1 - Gostas da disciplina de Educação Física?  Sim         Não                                               
        
        Porquê? 
_______________________________________________________________ 
 
6.2 - Quais as tuas modalidade desportivas preferidas? 
_______________________________________________________________ 
 
6.3 - Existe alguma modalidade desportiva que te desagrade? Se sim, refere 
qual ou quais? 
_______________________________________________________________ 
 
6.4 - Sentes alguma dificuldade na prática de alguma(s) modalidade(s) 
desportiva(s)? Se sim, refere qual ou quais? 
_______________________________________________________________ 
 
6.5 - Existe alguma outra modalidade, para além das que foram abordadas até 
agora, que gostasses que fizesse parte do programa escolar? 
_______________________________________________________________ 
 
6.6 – Indica a classificação obtida na disciplina de Educação Física no 10º e 
11º ano. 
_______________________________________________________________ 
 
7 - Ocupação dos tempos livres 
 
7.1 - Como costumas ocupar os teus tempos livres? 
 
Leitura         Desporto           TV           Cinema          Música           Computador 
 
Conviver com amigos                    Tarefas domésticas 
 
Outras         
Quais?_______________________________________________________ 
 
7.2 - Praticas algum tipo de atividade física extra-curricular? 
_______________________________________________________________ 
 
7.3 - Praticas algum desporto federado? Não          Sim  
Qual?_________________________                        
 
7.4 - Há quanto tempo? ________________   7.5 - Em que clube? __________ 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO E BOM ANO LETIVO!  
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Anexo 2: Planificação Anual 
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Anexo 3: Planeamento anual da condição física 

12º ano 

Planeamento Anual da Condição Física 

Exercícios 
1º Período 2ºPeríodo 3ºPeríodo 

Objetivos Objetivo 
Final Freq Inten

s Dens Freq Inten
s Dens Freq Inten

s Dens 

C
ap

ac
id

ad
es

 C
on

di
ci

on
ai

s 
V

el
oc

id
ad

e 

Execução 

Execução das diversas 
habilidades motoras, 
específicas da modalidade. 
Execução de exercícios de 
força, de flexibilidade 
dinâmica, etc. 

Este aspeto da condição física está interligado com a aprendizagem das execuções 
técnicas das habilidades motoras referentes aos conteúdos lecionados. Deste modo, o 
seu incremento dependerá da aprendizagem adquirida e o tempo proporcionado para 
esta. O controlo da velocidade de execução será tanto melhor quanto maior for o tempo 
de exercitação prática. 

O aluno deverá adquirir a capacidade 
de controlar com eficácia a 
velocidade de execução das 
diferentes habilidades motoras 
lecionadas. 

D
es

en
vo

lv
er

 a
 c

on
di

çã
o 

fís
ic

a 
do

s a
lu

no
s e

 c
ria

r h
áb

ito
s d

e 
vi

da
 sa

ud
áv

ei
s. 

Deslocament
o 

Jogos desportivos coletivos e 
atletismo. 

A velocidade de deslocamento será incrementada durante a execução de habilidades 
motoras específicas das modalidades a lecionar. 

O aluno deverá conseguir deslocar-se 
rapidamente, quer em situações 
jogadas, quer corrida isolada. 

Reação Jogos de reação Execução de jogos que promovam a velocidade de reação dos alunos. 
O aluno deverá ser capaz de reagir 
rapidamente a um determinado 
estímulo sensorial. 

Resistência Corrida de velocidade 
S - 1 a 2 
R - 4 a 

6 

Subm
áxima 1:2    S - 1 a 2  

R - 4 a 6 
Subm
áxima 1:1 

Pretende-se que o aluno recupere 
rapidamente de esforços submáximos 
e máximos. 

Fo
rç

a 

Estática 
(Isométrica) 

Abdominal 
S - 3 

D - 25´´ 
a 30´´ 

Peso 
do 

corpo 

1:2 
S - 3 

D - 20´´ 
a 25´´ 

Peso 
do 

corpo 

1:2 
S - 3 

D - 15´´ a 
20´´ 

Peso 
do 

corpo 

1:1 

O aluno deverá aumentar os seus 
níveis de força, desenvolvendo os 
principais grupos musculares: 
peitoral, deltoides, bicípites, 
tricípites, lombares, quadricípites, 
isquiotibiais e gémeos. 

MS 
S - 2 

D - 25´´ 
a 30´´ 

1:2 
S - 2 

D - 20´´ 
a 25´´ 

1:2 
S - 3 

D - 15´´ a 
20´´ 

1:1 

MI  1:2 
S - 2 

D - 20´´ 
a 25´´ 

1:2 
S - 2 

D - 15´´ a 
20´´ 

1:1 

D
in

âm
ic

a

Resistente Circuito (abdominais, dorsais, 
flexões MS e MI) 

S - 3 
R - 30 

Peso 
do 

corpo 
1:3 S - 3 

R - 35 

Peso 
do 

corpo 
1:2 S - 3 

R - 40 

Peso 
do 

corpo 
1:2 

Explosiva           

ib ili

Movimento 
Dinâmico 

Exercícios balísticos ou de 
caráter repetitivo (saltos, 

O movimento dinâmico de grande amplitude pode ser realizado de forma ativa (força 
efetuada pelo aluno) ou de forma passiva (força externa). Essa amplitude será 

O aluno deverá aumentar a amplitude 
articular e a elasticidade muscular. 
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lançamentos, etc). incrementada durante a exercitação das habilidades motoras específicas das 
modalidades. 

Movimento 
Estático 

Exercícios de grande 
amplitude articular. S - 1 

Peso 
do 

corpo 
 

S - 2 
D - 20’’ 
a 25’’ 

Peso 
do 

corpo 
 

S - 3 
D - 20’’ 
a 25’’ 

Peso 
do 

corpo 
 

R
es

is
tê

nc
ia

 

Aeróbia Jogos de resistência 10’ Mode
rada  15’ Mode

rada     

O aluno deverá correr continuamente 
a uma velocidade moderada, durante 
cerca de 15 minutos sem efetuar 
qualquer paragem. Pretende-se 
desenvolver o sistema cardio-
respiratório do mesmo. 

Anaeróbia 
Exercícios de força e 
velocidade submáximos e 
máximos.  

Como se pode verificar no planeamento, a densidade dos exercícios vai aumentando ao 
longo do ano letivo, diminuindo o tempo de recuperação. Tal, permitirá aumentar a 

resistência anaeróbia dos alunos.  

Pretende-se que o aluno recupere 
rapidamente de esforços submáximos 

e máximos. 
Capacidades Coordenativas 

Ritmo Equilíbrio Orientação Espacial
O desenvolvimento destas capacidades coordenativas ocorrerá durante a execução das habilidades motoras específicas dos conteúdos programáticos. 



Este ma

 Exp

 Exem

 Fich

 Fich

 Fich

 Fich

 

 

Ane

 

Ma
 

 

 

 

anual conté

licação das 

mplo dos do

has de jogo. 

has do quadr

has de obser

ha de contag

xo 4: Man

anual d

Fu

ém os segui

funções de

ocumentos 

ro de result

rvação (joga

gem dos pon

nual do Cap

 

 

  

do Cap

uteb

intes eleme

 todos os el

a preencher

ados. 

ador estatíst

ntos totais d

pitão 

pitão –

bol

entos: 

lementos da

rem para ca

tico). 

da equipa. 

XXV 

– 12º C

a equipa. 

ada função.

CT3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Anexos 



Anexos 
 

XXVI 
 

 

Funções e responsabilidade do capitão de equipa 

 
• Como capitão de equipa, és o responsável pela conduta e disciplina dos 

teus companheiros, logo, em todos os momentos, tens de ter um 

comportamento exemplar, para servir como exemplo aos teus colegas de 

equipa. 

 
• É necessário que imponhas na tua equipa a ideia de fair-play em todos os 

momentos. Ou seja, deverás dizer e fazer ver aos teus colegas, que na 

competição deverá comandar a igualdade de oportunidades para todos os 

participantes, sempre com respeito tanto pelos elementos da tua equipa 

como com os da equipa adversária e com o adversário. Por falta de fair-

play por parte de algum dos elementos da tua equipa, as restantes equipas 

terão uma bonificação de 1 ponto na pontuação final, por cada atitude. 
 

Recomendações 

 

• Tu e a tua equipa devem estar devidamente equipadas (com a t-shirt de 

equipa) para realizar a aula. 

• Deverão ser pontuais, para não atrasar a aula. Se algum elemento da tua 

equipa chegar após os 10 minutos de tolerância, as restantes equipas terão 

uma bonificação de 5 pontos na pontuação final. 

• É inaceitável o mau comportamento, não cumprir com as regras da aula e 

dos exercícios e a falta de empenho. Por mau comportamento por parte de 

algum dos elementos da tua equipa, as restantes equipas terão uma 

bonificação de 1 ponto na pontuação final, por cada atitude. 

• A cooperação entre os membros da tua equipa é vital para o sucesso. 

• Devem ler bem este documento e se houver alguma dúvida, contactam o 

professor. 
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Lei 5 – O Árbitro 

Tem por missão cumprir e fazer cumprir, dentro das instalações 

desportivas, as leis e as normas do jogo. 

Lei 6 – Árbitros Auxiliares 

 São dois e têm por missão auxiliar o árbitro, assinalando: faltas, bolas 

fora de jogo, pontapés de canto e de baliza, lançamentos pela linha lateral, a 

posição de jogadores em fora de jogo e as substituições e outras 

irregularidades que o árbitro não veja. 

 

Lei 7 – Duração do Jogo 

Seniores e Juniores – 90 min.; Juvenis – 80 min.; Iniciados – 70 min.; 

Infantis – 60 min.; Escolas – 50 min.; Femininos – 70 min. O intervalo entre 

cada parte do jogo não deve exceder os 15 minutos.  

 

Lei 8 – Pontapé de Saída e Recomeço do Jogo 

O jogo inicia-se após a realização de um sorteio que determina a equipa 

que irá dar o pontapé de saída. A equipa favorecida pela sorte escolhe a baliza 

para a qual quer atacar na primeira parte. À outra equipa é atribuída a posse de 

bola. No começo da segunda parte as equipas trocarão de campo e atacarão 

na direção contrária. 

O pontapé de saída realiza-se: 

- No início do jogo; 

- Depois de ser marcado um golo; 

- No começo da segunda parte do jogo; 

- No começo de cada período de prolongamento, se for caso disso. 

Pode ser marcado golo a partir do pontapé de saída. 

 

Lei 9 – Bola Fora e Bola em Jogo 

- Bola fora: Quando ultrapassa completamente as linhas laterais ou de baliza 

ou quando o jogo tiver sido interrompido pelo árbitro. 
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- Bola em jogo: Sempre que dentro das quatro linhas, mesmo quando ressalta 

para o terreno de jogo após ter tocado no poste, barra transversal, bandeirola 

de canto, árbitro ou nos árbitros auxiliares, desde que estes se encontrem 

dentro do terreno do jogo. 

 

Lei 10 – Marcação de Golos 

Só é golo quando a bola transpõe 

completamente a linha de baliza entre os postes e 

por baixo da barra transversal, desde que não haja 

nenhuma infração às Leis do Jogo por parte da 

equipa a favor da qual o golo será marcado. 

 

Lei 11 – Fora de Jogo 

Quando o jogador está no meio campo adversário e à frente da linha da 

bola, tendo somente um adversário entre si e a linha de baliza no momento em 

que a bola lhe é passada por um colega de equipa. O fora de jogo pode ser: 

- De ação: quando o jogador nessa posição tem uma ação direta ou indireta na 

jogada, tirando vantagem dessa posição (sempre punível); 

- De posição: se o jogador nessa posição não interfere no jogo nem influência a 

ação do adversário (não é punível). 

Um jogador não se encontra em posição de fora de jogo se: 

- Estiver no seu meio campo; 

- Estiver em linha com o penúltimo adversário; 

- Estiver em linha com os dois últimos adversários. 

 

Lei 12 – Faltas e Comportamento Antidesportivo 

Um jogador será punido com pontapé de livre direto se cometer uma das 

seguintes infrações: 

1. Pontapear ou tentativa de pontapear um adversário; 

2. Rasteirar um adversário; 

3. Saltar sobre o adversário; 
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4. Carregar um adversário de modo violento ou perigoso; 

5. Agredir, ou tentar agredir, ou cuspir no adversário; 

6. Carregar um adversário pelas costas; 

7. Empurrar um adversário; 

8. Jogar a bola com as mãos (exceto o guarda-redes dentro da área); 

9. Agarrar o adversário. 

Será marcada grande penalidade se uma das faltas mencionadas 

acontecer dentro da grande área. 

Um jogador será punido com pontapé de livre indireto se cometer uma 

das seguintes infrações: 

1. Jogar de maneira que o árbitro considere perigosa; 

2. Carregar corretamente o adversário, ou seja, com o ombro em igual 

região do adversário, desde que a bola não esteja a uma distância 

jogável desse jogador (3 metros); 

3. Fazer obstrução ilegal ao adversário; 

4. Carregar o guarda-redes, exceto quando não detém a bola, esteja a 

fazer obstrução ao adversário ou esteja fora da área da baliza; 

5. Se o guarda-redes, na sua área, demorar mais do que seis segundos 

para repor a bola em jogo; 

6. Se o guarda-redes agarrar a bola de forma deliberada após esta ter 

sido passada por um colega; 

7. Se o guarda-redes tocar a bola uma nova vez depois de a ter 

soltado, sem que ela tenha sido tocada por outro jogador; 

8. Impedir o guarda-redes de soltar a bola das mãos. 

 

Um jogador é advertido (cartão amarelo) quando: 

- Tornar-se culpado de comportamento antidesportivo; 

- Entrar ou reentrar e sair do terreno de jogo sem a autorização dos árbitros; 

- Infringir com persistência; 

- Mostrar desacordo com qualquer decisão do árbitro, quer por gestos quer por 

palavras ou atitudes; 
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- Não respeitar a distância exigida aquando da execução de um pontapé de 

canto, de um pontapé livre ou de um lançamento lateral; 

- Incorrer em comportamento incorreto (ex.: atirar a bola para longe, após o 

árbitro ter apitado para interromper o jogo); 

- Retardar o começo do jogo. 

 

Um jogador será expulso (cartão vermelho) quando: 

- Se tornar culpado de conduta violenta ou brutalidade; 

- Usar linguagem injuriosa ou grosseira; 

- Destruir uma ocasião clara de golo dum adversário que se dirija em direção à 

sua baliza cometendo uma falta passível de pontapé livre direto ou grande 

penalidade; 

- Impedir a equipa adversária de marcar golo, tocando a bola deliberadamente 

com a mão; 

- Cuspir num adversário ou sobre qualquer outra pessoa; 

- Reincidir em comportamento incorreto depois de advertido. 

 

Lei 13 – Pontapés Livres 

Na marcação de um pontapé livre, em qualquer zona do terreno, os 

adversários devem situar-se pelo menos a 9,15 m da sua marcação. 

- Diretos: castigam as faltas mais graves; podem ser marcados golos (Lei 12); 

- Indiretos: castigam as faltas menos graves; podem ser marcados golos, 

desde que a bola antes de entrar na baliza, tenha sido tocada por um jogador 

diferente daquele que cobrou o castigo. 

 

Lei 14 – Pontapé de Grande Penalidade 

São considerados motivos para a marcação de grande penalidade, todas 

as faltas associadas à marcação de livres diretos, desde que as faltas 

aconteçam dentro da grande área (Lei 12). 

 

Lei 15 – Lançamento de Linha Lateral 
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Quando a bola ultrapassa completamente uma das linhas laterais, quer 

em trajetória rasteira, quer em trajetória aérea. 

Na execução, o jogador deve estar de frente para o terreno de jogo, com 

os pés em contacto com o solo. A bola deve ser arremessada por cima da 

cabeça. 

 

Lei 16 – Pontapé de Baliza 

Quando a bola ultrapassa completamente a linha de baliza, sem ser 

entre os postes, tocada em último lugar por um jogador da equipa atacante. 

Lei 17 – Pontapé de Canto 

Quando a bola é jogada em último lugar por um jogador que defende e 

ultrapassa a linha da baliza sem ser entre os postes. 
 

 

Sinalética dos árbitros 
 

De seguida serão apresentados os principais sinais de arbitragem que 

existem no regulamento de Futebol.  

 

 

Ações Técnicas 
 

Passe 
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 O passe é o gesto técnico que permite chegar mais rápido à baliza do 

adversário com bola. Pode-se executar o passe utilizando três zonas 

diferenciadas do pé: 

- Parte interior do pé; 

- Peito do pé;  

- Parte exterior do pé. 

Aspetos técnicos importantes: 
- Manter a cabeça levantada de forma a poder olhar o local para onde vai a 

bola; 

- Colocar o tronco na posição vertical; 

- Manter os braços descontraídos, assegurando o equilíbrio do corpo; 

- Balançar a perna a partir da anca; 

- Colocação do pé de apoio de modo a permitir um bom equilíbrio dinâmico; 

- Controlar a força, de modo a facilitar uma boa receção; 

- Passar em direção ao deslocamento e para a frente do colega; 

- Passar par o espaço livre, solicitando a desmarcação de um colega. 

Erros Frequentes: 

- Baixar a cabeça, não verificando para onde passa a bola; 

- Colocar o pé de apoio muito longe da bola; 

- Passar a bola para longe da direção do colega; 

- Em deslocamento, passar a bola para trás do colega. 

 

Receção 
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Ação individual ofensiva de controlo ou domínio da bola, efetuada por um 

jogador após o passe de um colega de equipa. É a técnica que permite ao 

jogador dominar a bola para a ação técnica seguinte (passe ou remate, por 

exemplo). 

Aspetos técnicos importantes: 
- Amortecer a bola, quer venha em trajetória aérea ou baixa (travar a sua 

progressão); 

- Amortecer a bola com o pé se a trajetória for baixa; 

- Amortecer a bola com o peito se a trajetória for média; 

- Amortecer a bola com a cabeça se a trajetória for alta; 

- Manter os olhos na bola durante toda a sua trajetória; 

- Tentar amortecer, para dar continuidade às ações ofensivas. 

 

Erros Frequentes: 
- Esperar pela bola; 

- Manter o pé demasiado rígido, no momento do contacto com a bola; 

- A bola não fica “pronta a ser jogada”, ou seja não realiza receção orientada. 

 

Condução de bola/drible 

Ação individual ofensiva de fazer deslocar a bola no espaço de jogo, de forma 

controlada.  

Pode ser feita de várias formas tendo em conta a área de contacto do pé com 

a bola onde podem existir vários tipos de condução no mesmo deslocamento: 

- Com a parte interna do pé; 
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- Com o peito do pé; 

- Com a parte externa do pé. 

O contacto com a bola deverá ser menor, quanto mais espaço houver na zona 

da bola. Quando há menos espaço, haverá necessidade de se promover um 

maior contacto com a bola. A condução da bola deverá ser feita com o pé 

condutor oposto ao do defensor. O jogador deverá levantar a cabeça no 

momento da condução da bola para que desta maneira possa observar o 

espaço de jogo à sua volta.  

Aspetos técnicos importantes: 
- Levantar a cabeça de modo a observar o posicionamento dos colegas e 

adversários; 

- Olhar para a bola, apenas no momento em que é tocada pelo pé; 

- Inclinar ligeiramente o tronco à frente; 

- Proteger a bola com o corpo. 

Erros Frequentes: 
- Olhar exclusivamente para a bola; 
- Afastar demasiado a bola do pé condutor. 

 

Remate 

 

O remate é o gesto técnico que possibilita finalizar uma jogada, tentando 

marcar golo. Para executá-lo pode-se utilizar o pé ou a cabeça. 

Aspetos técnicos importantes: 
- Colocar o tronco ligeiramente inclinado para a frente; 

- Manter os braços descontraídos, assegurando o equilíbrio do corpo; 

- Balançar a perna a partir da anca; 

- Colocação do pé de apoio de modo a permitir um bom equilíbrio dinâmico; 
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- Não inclinar o tronco demasiado atrás e colocar o pé de apoio ao lado da 

bola. 

 

Erros Frequentes: 
- Inclinar o corpo para trás; 

- Colocar o pé de apoio longe da bola. 

 

Posição defensiva/Desarme 

Ação individual defensiva, visando a recuperação da posse de bola na luta 

direta com o adversário. 

Aspetos técnicos importantes: 
- Colocar o pé perpendicularmente à direção de deslocamento da bola, de 

modo a bloqueá-la; 

- Olhar sempre dirigido para a bola e não para o corpo do adversário; 

- Manter uma posição de equilíbrio corporal, com os pés colocados 

obliquamente à linha de progressão do adversário; 

- Só se deve arriscar o desarme quando há certeza de poder alcançar a bola. 

Erros Frequentes: 
- Pés paralelos e tronco direito; 

- Tentar o desarme quando o atacante tem a bola controlada; 

- Troca de apoios nos deslocamentos defensivos. 

 

 

Ações Tático-técnicas 
 

Tático-técnica Ofensiva 
 Penetração 

A penetração deverá ser a primeira preocupação do atacante portador da 

bola, isto é, quando um jogador recebe a bola, deve de imediato verificar se 

existe espaço livre de progressão para a baliza contrária e possibilidade de 
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Funções a Desempenhar 

 

Jogador Capitão Árbitro 

 Cumprir 
as 
indicaçõe
s do 
Capitão; 

 Respeitar 
todos os 
colegas. 

 Sugerir exercícios 
para os planos de 
aula; 

 Ajudar e 
incentivar todos 
os colegas no 
cumprimento das 
suas funções. 

 Aplicar as regras 
do futebol e 
intervir oportuna 
e 
atempadamente 
no jogo; 

 Auxiliar o Oficial 
de 
mesa/Cronometri
sta a avaliar, de 
forma séria, o 
Fair-Play de cada 
equipa. 

Oficial de 
mesa/Cronometrista 

Gestor do material 

 Preencher a ficha de 
jogo; 

 Cronometrar cada parte 
do jogo e intervalo; 

 Avaliar o Fair-Play (com a 
ajuda do árbitro) de cada 
equipa e o trabalho do 
Árbitro (com a ajuda dos 
capitães). 

 Preparar antes do 
início da aula todo o 
material necessário; 

 Recolher e arrumar 
todo o material 
utilizado durante a 
aula. 
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Ficha de jogo 

 

Resultado: ________ vs ________ 
 

Equipa 
_________________ 

Capitão 
_________________ 

Equipa 
_________

Capitão 
_________________ 

Jogadores Golos Faltas Amar/
Verm Jogadores Golos Faltas Amar/

Verm 
        
        
        
        
        

 

Avaliação do Fair-play: 1 
ponto ou 0 pontos 

Pont
os 

Avaliação do Fair-play: 1 
ponto ou 0 pontos 

Pont
os 

Cumpriram as regras do jogo  Cumpriram as regras do jogo  
Não discutiram as decisões do 
árbitro 

 Não discutiram as decisões do 
árbitro 

 

Motivaram e auxiliaram os 
colegas 

 Motivaram e auxiliaram os 
colegas 

 

Respeitaram todos os jogadores  Respeitaram todos os jogadores  
Jogaram com lealdade  Jogaram com lealdade  

Total  Total  
A preencher com a ajuda dos árbitros A preencher com a ajuda dos árbitros 

 

Avaliação do trabalho do árbitro (a preencher com a ajuda do capitão) 
Comportamentos observáveis Eq. 1 Eq. 2 Pontuação 
Domina e aplica as regras   1-Mau (0 a 4,4 valores) 

2-Medíocre (4,5 a 9,4 valores) 
3-Suficiente (9,5 a 13,4 
valores) 
4-Bom (13,5 a 17,4 valores) 
5-Muito Bom (17,5 a 20 
valores) 

Foi justo e imparcial   
Interveio atempadamente no 
jogo 

  

Foi claro nas suas explicações   
Nota Global   

 

Jogo nº______ Data: ___ /___ /___ 
 

Árbitro  
Oficial de 

Mesa/Cronometrista 
 

Estatístico  
Gestor do Material  
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Anexo 5: Quadro de pontuação das equipas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Resultados do Fitnessgram do 1º e 3º Período respetivamente 
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Nota: Devido ao anonimato, as raparigas foram apelidadas com a letra M e os 

rapazes coma letra J. 
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Anexo 7: Inventário de comportamento relacionado coma prática de atividade 

desportiva, nos tempos livres, na escola 

 

Inventário de comportamento relacionado com a 
prática de atividade desportiva, nos tempos livres, na 

escola 
 

O questionário que encontras a seguir, faz parte de um estudo que está 

a ser realizado aos alunos do 10º ano da Escola Secundária Carolina 

Michaëlis, pelo núcleo de estágio de Educação Física. 

O preenchimento deste questionário é voluntário, por isso, caso não te 

importes de colaborar lê com atenção cada pergunta ou afirmação e responde 

segundo o que pensas.  

Pedimos-te que sejas sincero(a) nas respostas.  

Não há respostas certas ou erradas, o que interessa é a tua opinião. 

Não escrevas o teu nome em nenhuma parte do questionário, pois assim 

garantimos que o anonimato e a confidencialidade das respostas serão sempre 

mantidas (nunca ninguém vai saber quem respondeu a este questionário). 

 

Obrigado pela colaboração. 

 

 

Indicadores do participante 
 

Idade:______      Sexo: M                 F 

 

 

Hábitos de atividade desportiva na escola 
 

 Praticas atividade desportiva na tua escola, entre as 12h e as 14h30? 

Sim     Não  
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 Se respondeste sim à questão anterior, indica quais as modalidades ou 

jogos que praticas. 

  

 

• Futebol 

• Basquetebol 

• Andebol 

• Voleibol 

• Ténis de mesa 

• Outras 

 

Quais?__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 Se respondeste não à questão anterior, indica quais os motivos que te 

impedem de praticar atividade desportiva na escola? 

 

• Estar com os amigos 

• Vergonha 

• Ausência de material para praticares 

• Ausência de infraestruturas para praticares 

• Estudar 

• Falta de hábito 

• Falta de tempo 

• Outros 

 

Quais?__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 


