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Resumo 

 A elaboração deste relatório de estágio foi realizada no âmbito do curso 

do 2º Ciclo de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário. 

 Pretende relatar o ano de Estágio Profissional (EP), descrevendo parte 

das experiências vividas, bem como das aprendizagens adquiridas ao longo 

deste ano letivo de prática pedagógica. Assim a sua elaboração visa em relatar 

todo um processo que me marcou e possibilitou completar a minha formação e 

transformar-me num melhor profissional educativo. 

 O Estágio Profissional (EP) foi realizado na Escola Secundária de 

Ermesinde, concelho de Valongo, sendo parte integrante desta dois núcleos de 

estágio, cada um constituído por 3 estudantes estagiários. Este Estágio 

Profissional (EP) foi acompanhado por um professor cooperante da escola e 

supervisionado por uma professora orientadora da Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP). 

 Este relatório encontra-se dividido em 5 capítulos fundamentais: 1 – 

Introdução; 2 – Dimensão Pessoal; 3 – Enquadramento da Prática Profissional; 

4 – Realização da Prática Profissional; 5 – Conclusões. Respeitante ao 

primeiro capítulo, faz-se uma pequena introdução ao documento presente, 

caraterizando o estágio de uma forma geral e descrevendo os objetivos do 

mesmo; o segundo capítulo remete para uma abordagem reflexiva biográfica, 

caraterizando a importância do estágio profissional; no terceiro capítulo, 

contextualizo legal e institucionalmente o Estágio Profissional, bem como me 

reporto à escola, aos alunos e ao núcleo de estágio; no quarto capítulo 

descrevo parte das experiências vividas durante o Estágio Profissional (EP), no 

contexto da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, da 

participação na escola e relação com a comunidade e do desenvolvimento 

profissional; por último, o quinto capítulo expõe as conclusões sobre esta 

prática pedagógica e as perspetivas para o futuro. 
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É também parte integrante deste relatório um estudo de investigação-

ação, tendo como tema a importância da atividade física para os jovens e a 

influência que os seus familiares e/ou amigos/as têm sobre a mesma. 
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Abstract 

The preparation of this internship report was performed within the 2nd 

Cycle of the Physical Education Teaching Programme in Primary and 

Secondary Education. 

It intends to report this year of Professional Internship (PI), describing 

part of the lived experiences and the lessons learned throughout this school 

year teaching practice, and details a comprehensive process that left a strong 

impression on me, enabled me to graduate, and transformed me into a better 

teaching professional. 

The PI was performed in the Secondary School “Escola Secundária de 

Ermesinde”, county of Valongo, which integrates two internship nuclei, each 

consisting of three intern students. This PI was accompanied by a cooperating 

teacher in the school and supervised by a sponsor teacher of the Faculty of 

Sport, University of Porto (“Faculdade de Desporto da Universidade do Porto” - 

FADEUP). 

This report is divided into 5 main sections: 1 - Introduction; 2 - Personal 

Dimension; 3 - Professional Practice Framework; 4 – Performing the 

Professional Practice; 5 - Conclusions. The first chapter contains a brief 

introduction to the structure and content of this document, and provides a 

general description of the internship and its objectives; The second chapter 

states the importance of the internship in a biographical and reflective 

approach; The third chapter lays the PI’s legal and institutional context, and 

describes the school, students and training group; The fourth chapter details the 

more relevant situations experienced through the PI, not only in the context of 

my professional development and the organization and management of the 

teaching and learning processes, but also about the participation in School 

activities and the interaction with its community; Finally, the fifth chapter 

presents the conclusions of this pedagogical practice, as well as my prospects 

for the future. 
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Also included in this report is a research-action study about the 

importance of physical activity for young people and the way it is influenced by 

their family and friends. 

 

 

KEY-WORDS: PROFESSIONAL INTERNSHIP, EDUCATION, PERSONAL 

DEVELOPMENT, REFLEXION 
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1. INTRODUÇÃO
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Introdução 

 

No âmbito da unidade curricular de Estágio Profissional (EP) do 2º ciclo de 

estudos, conducente ao grau de Mestre em Ensino da Educação Física nos 

Ensinos Básico e Secundário, apresento o meu relatório de estágio com o 

objetivo de partilhar as experiências e as aprendizagens conquistadas durante 

o ano letivo, refletindo sobre a prática e em como esta me ajudou a valorizar 

ainda mais a profissão docente. 

O Estágio Profissional foi realizado na Escola Secundária de Ermesinde, 

durante o ano letivo 2013/2014, tendo-me sido possível exercer o papel de 

professor a uma turma do 12º ano. Juntamente com mais dois colegas 

estagiários, foi possível o crescimento pessoal e intelectual, através de um 

constante diálogo e troca de opiniões/ideias.  

O Estágio Profissional é entendido como o primeiro contato com a realidade 

profissional, pois é a partir deste que, enquanto estudantes estagiários nos é 

permitido encarar a prática profissional, agindo diretamente sobre a mesma. É 

o ponto de partida para passar do “saber” para o “fazer” e com isso “aprender a 

saber fazer”. É neste contato com a realidade que nos imergimos da profissão 

e nos construímos/moldamos pessoalmente e profissionalmente. A importância 

da formação inicial de professores e a possibilidade de estes integrarem um 

processo de prática pedagógica, é salientada por diversos autores, tais como 

Siedentop (1991), Alves (1997) e Braga (2011), entre outros, sendo esta fase 

determinante para o desenvolvimento das competências docentes. 

A observação e a reflexão crítica foram dois pilares decisivos para que o 

processo de ensino-aprendizagem se tornasse autêntico e o mais vantajoso 

possível. Muitas das vezes foram os impulsionadores que possibilitaram 

verificar os meus “erros” e ultrapassar os obstáculos que se atravessavam pelo 

caminho. 
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Assim sendo, este documento, intitulado de “Ensinar e Aprender: uma tarefa 

multifacetada”, pretende descrever as diferentes funções que me foram 

atribuídas enquanto estudante estagiário. Ter sido professor de uma turma e 

aluno de uma faculdade e aluno de um professor cooperante e professora 

supervisora de estágio, orientando todo este processo através das 

aprendizagens adquiridas nestes papéis. 

Esta etapa foi a mais marcante na minha formação, tendo deixado 

recordações e experiências muito significativas para a vida. 
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2. DIMENSÃO PESSOAL



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Dimensão Pessoal 

 

2.1. Autobiografia Reflexiva 

 

Ao longo de toda a nossa vida, construímo-nos como pessoas e agentes 

da sociedade, sendo este último o principal modelador da nossa identidade e 

personalidade. É de acordo com a sociedade na qual vivemos, que nos são 

transmitidos valores, crenças, tradições, costumes e acima de tudo, formação 

pessoal e moral. 

Passo então agora a apresentar-me. Natural da Sé, concelho e distrito 

do Porto, tenho 23 anos, completos no dia 29 de Setembro do ano de 2013. 

Apesar de ter nascido no Porto, vivi sempre no concelho da Maia, também 

atual residência. O meu percurso começou no jardim-de-infância do Centro 

Social de Ermesinde, onde frequentei também o ensino pré-escolar e 

posteriormente o A.T.L. (aproveitamento de tempos livres), tendo este sido um 

local que me marcou bastante, pois aprendi a crescer física e intelectualmente. 

As educadoras que aí encontrei foram muito importantes para mim, pois foi 

com elas que tive oportunidade de aprender a crescer como cidadão 

responsável, complementando assim a educação familiar, ensinamentos que 

ainda hoje pratico e tento transmitir como formador. Posteriormente frequentei 

a escola básica do Carvalhal, do 1º ao 4º ano, na qual tive o privilégio de ter 

sido educando de uma das melhores e mais marcantes professoras. Após 

esses 4 anos, passei para a E.B. 2,3 de Ermesinde e no 7º ano mudei-me para 

a escola secundária de Ermesinde. Todas estas instituições contribuíram para 

a minha formação pessoal e cognitiva. 

No que diz respeito ao meu percurso desportivo, foram muitas as 

modalidades que pratiquei desde cedo (2 anos de idade). Comecei pela 

natação, modalidade que me proporcionou um desenvolvimento físico 

satisfatório e um gosto pelo desporto desde muito novo. Seguiram-se outras 



 

8 
 

modalidades, tais como o Futebol, o Ténis, o Badmínton, entre outras, mas às 

quais nunca correspondi com tanto interesse e afinco como o Voleibol. Assim, 

pratiquei durante 7/8 anos esta modalidade no Castêlo da Maia Ginásio Clube 

e neste momento desempenho funções como treinador adjunto de uma equipa 

de Voleibol dos escalões de formação (Iniciados e Cadetes) neste clube. Está a 

ser uma experiência muito gratificante, que me ajuda muito no que diz respeito 

à colocação de voz, à postura durante as sessões, à atenção à prática, às 

correções assertivas, etc. 

Gostaria também de destacar os campos de férias da EDP que 

frequentei durante a minha infância e adolescência e que me proporcionaram 

muitos dos melhores momentos da minha vida e que acima de tudo 

contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal. 

Concluindo, terminei a minha licenciatura em Desporto e Educação 

Física no Instituto Superior da Maia (ISMAI) e neste momento frequento o 2º 

ano de Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

que espero concluir este ano. Duas prestigiadas instituições, cada uma com as 

suas particularidades, mas que desencadearam em mim um maior interesse e 

gosto pelo curso. 

  

2.2. Da expetativa à realidade 

 

 No momento da entrada para o mundo da docência, surgem muitas 

dúvidas, questões e inquietações. A consciência de que um mundo novo nos 

aguarda e pouco ou nada sabemos dele, reverte-se numa sensação de medo 

que se apodera de nós e da qual apenas nos conseguimos libertar aquando da 

entrada para o mundo real. 

Durante todo o meu percurso académico aprendi a teoria e diversas 

formas de a adaptar ao contexto real da escola. Mas como Alves (1997), citado 
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por Braga (2001) refere, o que decorre do choque com a realidade são as 

instituições não prepararem os professores para “situações de conflito”, 

formando-os no “pressuposto de que ensinar é fornecer saber”, o que irá 

resultar numa “discrepância entre a vida profissional e a preparação recebida 

para a desempenhar”. No meu caso pude enfrentar um pouco da realidade 

escolar, no entanto esse contato foi escasso comparativamente com o ano que 

passou. 

Agora que este percurso terminou, posso constatar que as noções que 

tenho do que é ser e saber ser professor são muito diferentes dos que as que 

tinha anteriormente. O confronto com a realidade escolar permitiu-me ter uma 

visão mais assertiva deste mundo. Desde as desigualdades entre as turmas, 

entre os alunos e as capacidades que estes apresentam, aos métodos de 

ensino dos professores e ao modo como estes se organizam, da forma como a 

escola está estruturada e como os seus órgãos se manifestam, tudo serviu 

para me alargar os horizontes e a perceção que tinha deste sistema. 

Não vou negar as surpresas que enfrentei durante este ano, pois como 

descrevo ao longo do relatório, estas expressaram-se a vários níveis. Desde o 

professor cooperante, à turma que me foi proposta, ao espaço disponível, aos 

funcionários da escola e a toda a comunidade escolar, foram diversas as 

sensações e vivências que atravessei. 

Tal como o autor acima referenciado expõe, a imagem do professor no 

encontro com a realidade “declina notoriamente” mas no final do ano “emerge 

um sentimento de identificação com a profissão”.
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL
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Enquadramento da Prática Profissional 

 

3.1. Contextualização Legal e Institucional do Estágio 

Profissional 

 

O Estágio Profissional (EP) entende-se como um projeto de formação do 

estudante com a integração do conhecimento proposicional e prático 

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

contextualizando o conhecimento no espaço escolar. Tem como objetivo geral 

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

em contexto real, desenvolvendo as competências profissionais que promovam 

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

aos desafios e exigências da profissão. (Normas Orientadoras de Estágio 

2013-2014) 

Este insere-se no segundo ciclo de estudos conducente ao grau de 

Mestre em Ensino da Educação Física, no terceiro e quarto semestres, tendo 

como correspondência total 120 créditos. 

O processo de estágio é orientado por dois professores, um vinculado á 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e outro 

responsável pelo núcleo de estágio da escola em questão, sendo eles, 

respetivamente, o(a) professor(a) orientador(a) e o(a) professor(a) cooperante. 

 

3.2. Enquadramento Funcional 

“Dependendo do enquadramento institucional em que cada estagiário está 

inserido, este tem de adequar e adaptar o seu modelo de ensino, as suas 

metodologias e os seus ideais de formação. Cada contexto é diferente e cada 

comunidade reproduz os seus ideais educativos.” (PFI, pág. 7-8) 
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 Localizada na freguesia de Ermesinde, Concelho de Valongo, a escola 

secundária de Ermesinde reúne alunos de várias zonas dos arredores, tais 

como a Maia, Gondomar, Rio Tinto, entre outros. Relativamente às suas 

infraestruturas, esta escola dispõe de sete edifícios: três estão reservados a 

salas de aula e a gabinetes de informática, sendo que num deles se situa a 

sala dos professores. Dispõe também de um polivalente, onde se encontra a 

biblioteca, o PBX, a secretaria e a tesouraria. Possui um pavilhão de mecânica 

destinado somente a cursos profissionais, onde se situa também o anfiteatro. 

Relativamente à parte desportiva esta é constituída por um pavilhão 

gimnodesportivo, um campo de jogos exterior, uma pista de atletismo incluindo 

uma caixa de areia e ainda um pequeno espaço para lançamento do peso. Nas 

imediações da escola, esta freguesia aposta numa variedade de desportos, 

entre eles o basquetebol, andebol, natação, polo aquático, patinagem artística 

e danças de salão. A falta de outros desportos como o Voleibol e o Badmínton 

são colmatadas pelo desporto escolar promovido pelas escolas, sendo que a 

escola acima referida, aposta mais no primeiro. 

 O núcleo de estágio onde estive inserido foi da responsabilidade do 

Professor Eduardo Rodrigues, que me proporcionou excelentes momentos de 

aprendizagem e acima de tudo de reflexão, permitindo-me o aperfeiçoamento e 

com isto a melhoria da prática letiva. Os meus colegas de estágio foram 

também essenciais para me ajudarem a ultrapassar as dificuldades e 

apoiarem-me nos momentos mais difíceis, sendo que juntos conseguimos 

tornar este ano memorável a todos os níveis. 

 

3.2.1. Caraterização da turma 

 

 Neste ano de EP, fiquei responsável por uma turma de 12º ano. Pelas 

primeiras impressões e através dos questionários preenchidos pelos alunos, 

pude observar de que se tratava de uma turma com um passado desportivo 

razoável, sendo que atualmente alguns deles ainda praticam desporto 
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[VALOR] 

[VALOR] 

Fig.1 - Número de alunos por sexo 

Masculino

Feminino

federado. Para além disso, foi o terceiro ano consecutivo em que as suas aulas 

de Educação Física (EF) eram lecionadas por um estudante estagiário, tendo 

vivenciado anteriormente todas as modalidades desportivas. 

Assim, foi-me possível construir um trabalho muito competente e fiável, que os 

levou a adquirir um gosto ainda maior pela prática desportiva. Esta turma era 

também lisonjeada pelo seu comportamento e média de classificações obtidas. 

Estas caraterísticas refletiram-se numa prática bastante agradável, sem 

necessidade de momentos de intervenção devido a maus comportamentos e 

com um ambiente favorável para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 A turma era constituída por 30 alunos, sendo que apenas 27 

frequentavam a disciplina de Educação Física. Por sua vez a maioria era do 

sexo feminino e a média de idades estabelecia-se nos 17 anos. De seguida 

apresento algumas caraterísticas desta turma, que destaco por serem aquelas 

que considero as mais relevantes. 

A turma era constituída maioritariamente por raparigas (20) e apenas 7 

eram rapazes (Fig. 1). Isto deveu-se à disciplina optativa no 12º ano, que 

distribuiu as turmas consoante essa escolha, tendo esta turma optado por 

Psicologia. 
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Rapazes Raparigas

Nenhuma 0 0

Pouca 0 3

Muita 7 16

Sem resposta 0 1
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Fig. 2 - Importância do desporto 

No que diz respeito à importância que davam ao desporto, todos os 

rapazes concederam a máxima importância e em 20 alunas 16 valorizam-no 

muito (Fig.2). Assim podemos concluir que ambos os sexos consideraram que 

o desporto tem um valor bastante significativo para eles.  

 

 

 

No gráfico seguinte (Fig. 3) surge-nos como particularidade a resposta 

negativa de uma aluna acerca do seu gosto pela Educação Física. De toda a 

turma, era aquela que apresentava o maior peso corporal e, provavelmente, 

este fator foi preponderante na sua resposta. No entanto teve um 

comportamento positivo e ao longo de todo o ano letivo colaborou com as 

atividades e realizou com empenho todas as aulas. 
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Fig. 4 - Prática de desporto 

Rapazes Raparigas

0 
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Não

Sim

Sem resposta

Fig. 3 - Gosto pela disciplina de Educação Física 

Raparigas Rapazes

 

A Fig. 4 tem como objetivo demonstrar, dos 27 alunos, aqueles que 

praticam desporto fora do contexto escolar. Podemos então concluir que os 

valores obtidos são muito semelhantes, quer dos praticantes quer dos não 

praticantes, apesar de 5 raparigas não terem respondido ao inquérito. Contudo 

a maioria de ambos os sexos, pratica desporto, o que é certamente uma mais-

valia em todos os aspetos. 
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3.3. O núcleo de Estágio 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um 

pouco de si, levam um pouco de nós.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 A relação entre colegas de trabalho sempre foi o mote para atingir o 

sucesso. Não fugindo à regra, o núcleo no qual fiquei inserido permitiu-me 

ultrapassar barreiras e alcançar conquistas que ficarão para sempre vincadas 

na minha personalidade. 

Apesar de não ter sido um grupo com quem tenha tido grandes contatos 

prévios, rapidamente se transformaram nos meus parceiros das horas 

apertadas, assumindo um papel inigualável neste longo percurso que foi o EP. 

Desde o início que prometemos dedicar todas as nossas qualidades, 

capacidades e virtudes ao dispor de uma boa relação, quer pessoal quer de 

interação entre colegas de estágio e isso patenteou-se pela ajuda enorme que 

conseguimos demonstrar nos momentos cruciais o que veio a gerar uma 

amizade entre nós que perdurará certamente por muito tempo. 

O fato de nenhum dos três ter receio de ser verdadeiro e justo ou mal 

interpretado nas suas críticas, resultou numa mais-valia para o nosso 

crescimento profissional durante este ano letivo. Este aspeto foi fundamental 

para o nosso desenvolvimento cognitivo, pois da troca de ideias e de críticas 

construtivas, permitiu que todo o processo de ensino-aprendizagem fosse o 

mais rico possível e consequentemente atingisse um patamar bastante 

elevado. 

 No meu ponto de vista, esta relação de ajuda e compromisso foi 

essencial para impulsionar a nossa construção da identidade profissional. A 

ajuda prestada nestes debates e confrontos de ideias permitiu que enquanto 

professor estagiário o cenário externo e observado pelos meus colegas, não se 

comparasse com a minha própria visão das coisas.  
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL
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Realização da Prática Profissional 

 

4.1. Percurso profissional – aprender a ensinar 

 

Fátima Braga (2001), citado por Vila (1988), “categoriza em três pontos 

os sentimentos que afetam o professor principiante: i) sentimentos de 

insegurança, inferioridade e rejeição de si mesmo, que o fazem sentir inútil e 

incapaz, ou seja, discordância de si mesmo; ii) sentimento de dissonância 

afetiva com os outros, que o faz sentir receoso e alheio, num mundo hostil, 

onde não pode confiar em nada nem em ninguém; iii) sentimentos de alienação 

e dependência, que provocam a sensação de não possuir força para decidir por 

si mesmo, de estar dependente do poder alheio.”. 

Como estudante estagiário, este ano trouxe várias sensações de 

incertezas e dúvidas, pois a entrada num “mundo” novo originou inúmeras 

questões. No entanto, a procura de respostas, apenas foi possível através da 

descoberta de estratégias e da sua aplicação nas aulas. Posso afirmar que a 

minha visão sobre a abordagem de assuntos relativos à organização, 

disciplina, sequência de exercícios, observação e posição ideal em relação à 

turma, escolha de conteúdos e a forma de os ensinar, são muito diferentes. 

Este fator deveu-se maioritariamente a uma constante reflexão acerca desses 

conteúdos, pois isso ajudou-me imenso na construção e evolução enquanto 

professor. 

 “ (…) Na fase inicial do ensino, o professor preocupa-se consigo mesmo, 

isto é, com a conquista de um lugar no corpo profissional e, 

concomitantemente, com o controle e avaliação dos seus alunos.” (Braga, 

citando Fuller (1969), pág 68). Esta frase retratou a minha primeira fase 

enquanto estudante estagiário, pois procurei estabelecer o melhor contato com 

os alunos, com o objetivo de os compreender e os conhecer melhor, 

percebendo qual a sua personalidade e comportamentos associados, de modo 
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a conseguir responder da melhor maneira face às diferentes situações e 

contextos (com que fui confrontado), pois cada aluno é único. 

 Numa segunda fase do EP – organização da turma, escolha da 

sequência dos exercícios e objetivos específicos – enfrentei uma maior 

dificuldade na descoberta de respostas que me levassem a melhorar nestes 

aspetos. Questões relativas sobre o que queria ensinar, a adaptação dos 

exercícios e do espaço disponível em relação ao número de alunos, entre 

outros, dificultaram bastante todo este processo de aprendizagem. O receio de 

errar e de não conseguir realizar as atividades programadas o mais 

corretamente possível, originou também um sentimento de desconforto e 

questionamento constante. 

 Por fim, numa última etapa do EP, o objetivo foi o de saber ensinar e 

quais os métodos/formas que supostamente serão os mais eficazes para o 

ensino. Tal como o autor anterior refere, o professor experiente preocupa-se 

com a compreensão das capacidades dos alunos, bem como da especificidade 

dos objetivos de acordo com as suas aprendizagens e da resolução dos 

problemas que os mesmos enfrentam. Revejo nesta frase a mais difícil tarefa 

que enquanto estudante estagiário tive de enfrentar. O ensino é de uma 

complexidade enorme e o professor mais eficaz é aquele que com os seus 

alunos consegue dominar as técnicas mas ao mesmo tempo envolver-se 

profissionalmente e articular os diferentes aspetos do “saber fazer” (Ryan, 

1986). 

 Assim, pude perceber que a profissão docente depende bastante do 

interesse e empenho dedicado pelo professor e na busca constante de se 

superar, tendo em conta sempre um único objetivo, ensinar os alunos de 

maneira a que estes consigam aprender e levar com eles um pouco daquilo 

que lhes ensinamos. De salientar que este processo evolutivo não parte 

unicamente do próprio mas também da comunicação e inter-relação que este 

tem com os outros. 
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4.2. Unidade Temática de Dança – a descoberta de uma 

metodologia 

 

 Esta unidade temática teve um impacto muito positivo no meu percurso 

enquanto professor estagiário. Dada a minha pouca experiência nesta área, 

procurei uma solução que me permitisse lecionar os conteúdos de uma forma 

simples. 

Para a lecionação das aulas destaquei três alunos (que voluntariamente 

se disponibilizaram) para a construção de uma coreografia. Por sua vez, essa 

coreografia seria apresentada aos seus colegas. Assim os alunos selecionados 

tiveram como função ensinar os passos coreográficos aos respetivos grupos. A 

participação e interesse fizeram com que as aulas, na minha opinião, tivessem 

sido bastante dinâmicas e produtivas, pois os alunos mantiveram um espirito 

de coesão de grupo, de respeito, de responsabilidade e de autonomia 

elevadíssimos. A minha ação centrava-se na supervisão e no esclarecimento 

de alguma dúvida que surgisse, focando-me prioritariamente nos alunos 

“líderes”. 

Para mim, o sucesso dos alunos não foi visível meramente através das 

suas capacidades e qualidades motoras, mas principalmente pelo empenho e 

dedicação demonstrados ao longo das aulas para superar as dificuldades. 

Nesta entrega é que residiu o principal significado valorativo que ficou 

patenteado na elaboração da avaliação e consequentemente nos resultados 

obtidos. 

De certa forma, foi a partir daqui que consegui ter uma melhor perceção 

do que é ser um professor eficaz, pois este através das exigências impostas 

pelos alunos tem de ter capacidade para arranjar recursos que favoreçam 

respostas produtivas. 
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4.3. Condição física – os Prós e os Contras 

 “Os rendimentos desportivos compõem-se de múltiplos atributos: 

condição física, técnica, tática, momentos situacionais, disposição e 

personalidade” 

(Grosser e Starischka, 1988). 

  

Atualmente os jovens não participam regularmente em atividades físicas, 

em que segundo um inquérito nacional de saúde (2005), conclui que a 

população com mais de 15 anos permanece a maior parte do seu tempo 

sentada (a ver televisão, em frente ao computador, a jogar videojogos, etc.), 

pelo que nas aulas de Educação Física serão, eventualmente, os únicos 

momentos em que dispõem de situações de prática desportiva, tendo nós, 

profissionais do ensino da prática desportiva de desenvolver condições que 

permitam uma evolução ao nível do seu desempenho motor. 

Um dos aspetos essenciais a desenvolver durante as aulas de Educação 

Física é, naturalmente, a condição física dos alunos, sendo que esta é parte 

integrante dos Programas Nacionais de Educação Física (PNEF), e a sua 

avaliação é tão ou mais importante como a técnica ou a tática das modalidades 

desportivas. Um exemplo de teste de condição física utilizado na maioria das 

escolas é o teste de FITNESSGRAM, tendo eu, inclusivamente, utilizado o 

mesmo. Contudo, optei por planear um outro tipo de teste para avaliar a 

condição física dos meus alunos que passou pela elaboração de um circuito 

físico. Segundo Michael Kent (2006), circuito físico é “o treino que envolve a 

realização de exercícios ou atividades selecionadas numa série de estações 

(normalmente entre 6-10).” Segundo Raposo (1987) citado por Vargas (2011), 

as principais vantagens são o aumento da força, da potência e da resistência 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198568506.001.0001/acref-9780198568506
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muscular associada à resistência cardiopulmonar, assim como a utilização 

deste método traz vantagens ao nível da sua riqueza nas possibilidades de 

organização, a possibilidade de desenvolvimento, combinado ou isolado, dos 

diferentes tipos de força, a mobilização multilateral dos diversos grupos 

musculares, a possibilidade de enquadramento de um grande número de 

atletas, a participação ativa na aprendizagem dos companheiros e o fato de 

permitir a utilização de diferentes espaços, exercícios e materiais auxiliares. 

 

O circuito que estruturei dispunha de 6 estações com exercícios 

diferentes em cada uma delas, exercitando assim todos os grupos musculares. 

Este consistia na realização de duas séries, com 30 segundos a exercitar e 30 

segundos de repouso. Pois bem, dada a maioria dos alunos não dispor de uma 

aptidão física favorável que lhes permitisse realizar os exercícios de uma forma 

eficaz e duradoura, resultando muitas das vezes num abandono de esforço 

durante a sua realização, procurei perceber se os exercícios propostos não 

seriam demasiado difíceis para os alunos, ou se o tempo de realização não 

seria demasiado extenso. Assim, durante todas as aulas desenvolvi este 

trabalho – modificando-o ligeiramente – com o objetivo de verificar se essas 

alterações se adaptavam melhor ao nível dos alunos. Concluí assim que 

apenas um circuito com exercícios simples e com uma intensidade leve seria o 

mais apropriado. 

Tal como referido anteriormente, os alunos não integram numa atividade 

física regular, resultando no insucesso durante a execução destes exercícios. 

Assim a consequência recai na desmotivação e/ou ludíbrio por parte dos 

alunos, sendo este o principal contra deste trabalho. 

Contudo, Vargas (2011), através do seu estudo sobre o treino e a 

treinabilidade da força e a importância do seu desenvolvimento no contexto 

escolar, conclui que “é possível melhorar a força nas condições da aula de 

Educação Física”, ressalvando que não é necessário material de musculação 

nem outros do género e que os espaços das escolas são bastante razoáveis 

para a aplicação destes exercícios. Assim, e em jeito de conclusão deste tema, 

procurei sempre que possível criar exercícios que fomentassem estas 
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habilidades, não só através de um circuito físico mas também de exercícios 

promotores do desenvolvimento da força, como por exemplo, exercícios 

específicos da modalidade de Atletismo para desenvolver a força dos membros 

inferiores e superiores. 

 

4.4. O confronto entre dois Conhecimentos: de Conteúdo 

e Pedagógico do Conteúdo 

 

 Ao longo do meu percurso académico adquiri conhecimentos a vários 

níveis – quer teóricos quer práticos – que articulados, forneceram-me uma 

base sólida para dar resposta a diferentes situações. Esse conhecimento 

tornou-se fundamental para compreender os fundamentos das disciplinas e 

com isso interpretá-los e aplicá-los na prática. 

Segundo Marcon (2011, p. 81), “ (…) o conhecimento do conteúdo assume 

elevada importância na formação inicial dos futuros professores de Educação 

Física (…) ”, sendo este o pilar para o sucesso de um bom planeamento e 

estruturação dos conhecimentos a transmitir. Afirma que este conhecimento é 

“imprescindível para o desenvolvimento adequado do conhecimento 

pedagógico do conteúdo, já que é dele que derivará o próprio conteúdo a ser 

ensinado aos alunos”. Reforça ainda, que não podemos ter conhecimento 

pedagógico do conteúdo sem conhecimento do conteúdo (Siedentop, 2002a), 

estando refletida esta ideia no parágrafo acima descrito. 

 Segundo Shulman (1986), citado por Mesquita e Graça (2006, pág. 269), 

define o conhecimento pedagógico do conteúdo como “resultado da 

transformação do conhecimento da matéria de ensino por referência ao 

conhecimento pedagógico e didático geral e ao conhecimento das 

caraterísticas peculiares dos contextos diretamente relacionados com a 

escolaridade”. 

Assim, enquanto professor, não é meu objetivo ter um grande 

conhecimento se não conseguir transmiti-lo aos alunos. Vale de muito pouco 
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deter conhecimentos de todas as matérias das diferentes disciplinas, se não se 

conseguir tornar as mesmas percetíveis para aqueles a quem me estou a 

dirigir, neste caso especifico os alunos. Em primeiro lugar, um formador deve 

ter a preocupação em arranjar estratégias para tornar clara a informação que 

se quer passar. Graça (1997, p.97) baseando-se na descrição de Shulman, 

descreve que o professor realiza transformações no conteúdo da sua disciplina 

com o propósito de tornar a matéria compreensível para os alunos, opinião que 

partilho. 

O professor tem de ter a capacidade de adaptar o seu conhecimento ao 

contexto em que está inserido e às necessidades que lhe são impostas, ou 

seja, à realidade que enfrenta. A competência que demonstra aquando da 

transmissão de um conteúdo, verificar-se-á nas aprendizagens que os alunos 

alcançarão consigo. “Ao professor exige-se-lhe, portanto, que saiba representar 

a matéria para os outros, não lhe basta saber para si.” (Graça, 1997 p. 97). 

 

 

4.5. Reflexão na ação e sobre a ação – o Suporte da 

Aprendizagem 

“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e 

na reflexão sobre a prática.” 

Paulo Freire 

 

A reflexão é o ponto-chave para que o professor consiga compreender a 

sua intervenção educativa. É a partir desta que se obtém um olhar mais crítico 

e consequentemente um maior sucesso ao nível do crescimento pessoal e 

profissional (Valter Carabetta, 2010 pág. 581). 

Enquanto estudante estagiário, a reflexão marcou bastante o meu modo 

de compreender e observar os métodos educativos e a intervenção pedagógica 

que orienta todo o processo de ensino-aprendizagem. Através desta consegui 
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analisar de forma diferenciada todo o contexto envolvente, quer da minha ação 

enquanto docente, quer dos feedbacks que os alunos me transmitiam durante a 

sua prática. António Nóvoa (1992) cita Donald Schön, onde este refere que o 

conhecimento prático consiste da “reflexão na ação e na reflexão sobre a 

reflexão na ação”. Isto significa que o professor se constrói quando orienta o 

seu processo didático através de uma reflexão que surge da interpretação e 

avaliação das suas atividades. 

Bento (2003, pág. 190) refere também que “a reflexão posterior sobre a 

aula constitui a base para um reajustamento na planificação das próximas 

aulas, uma vez que proporciona uma definição mais exata do nível de partida e 

procede a balanços que devem ser tomados em conta na futura planificação e 

organização do ensino”. 

Posso afirmar que foi através de uma análise criteriosa dos 

acontecimentos que transformei o meu método de observação, pois 

inicialmente este traduzia-se na descrição das ocorrências da aula, sem existir 

uma preocupação em compreender o porquê dos acontecimentos. Após uma 

intervenção do Professor Cooperante bem como da Supervisora de estágio, 

confrontando-me com a ideia de que as reflexões das aulas serviam como 

pontos de partida para a melhoria da prática através do questionamento, 

comecei a encará-las de outra perspetiva. Estas intervenções orientaram-me 

para uma melhoria significativa da minha postura a vários níveis, reunindo 

condições estratégicas que fossem mais plausíveis e produtivas. 

Nóvoa (1992) refere que “a formação deve contribuir para criar nos 

futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que são essenciais 

numa profissão”, tendo sido através desta que a minha visão crítica se 

aperfeiçoou e me ajudou na criação de novas estratégias e na busca constante 

de melhorar a minha conduta profissional. Pude assim perceber e qualificar a 

minha atividade enquanto professor, levando-me a uma melhoria na eficácia do 

ensino. 

  

4.6. O ciclo do Feedback 
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Uma das questões fundamentais a desenvolver enquanto professor são 

os feedbacks. Estes têm de ser acima de tudo qualitativos, permitindo assim 

uma compreensão rápida mas eficiente daquilo que se quer transmitir. Deve-se 

primeiro observar e identificar o problema, resultante da comparação entre 

aquilo que se quer que seja executado e aquilo que os alunos realizam. 

Segundo Schmidt & Wrisberg (2001), feedback pode ser definido “como 

uma informação sensorial referente ao estado real do movimento de um 

individuo”. Existem diferentes variáveis de feedbacks pedagógicos, no entanto 

apenas me debruçarei sobre o ciclo do mesmo, dado ter sido uma dificuldade 

por mim apresentada no início da lecionação das aulas. 

O ciclo de feedback diz respeito a uma observação pós-feedback, ou 

seja, após um feedback inicial, o professor deve-se certificar se este teve o 

resultado desejado. Sustentando-me neste significado, passo a descrever onde 

incidia o meu erro. Após a instrução e o início da atividade dos alunos, dirigia-

me a estes com o intuito de analisar se estavam a realizar a tarefa conforme o 

objetivo inicialmente traçado e caso isso não fosse verificado procedia à 

respetiva correção. No entanto, dedicava a minha atenção a vários grupos ao 

mesmo tempo, o que resultava num ciclo ineficaz, intervindo aleatoriamente 

sem me preocupar posteriormente em perceber se os alunos procediam à 

correção ou não da tarefa, em função da informação facultada. 

“Um erro que apresento é o fato de instruir a um determinado grupo e depois 

não observar se estes compreenderam e realizam a tarefa conforme solicitei.” 

(reflexão nº 30) 

 

Felizmente este pormenor foi apontado nas observações efetuadas 

pelos meus colegas de estágio e pelo professor cooperante, resultando assim 

na alteração deste comportamento. Através desta retificação, consegui que os 

níveis de desempenho dos alunos aumentassem e mais importante do que 
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isso, que estes conseguissem compreender melhor o objetivo proposto, 

alcançando assim mais facilmente o êxito. 

“O meu erro mais frequente demonstrado nas aulas foi superado, pois desta 

vez deslocava-me a cada grupo e instruía, ficando depois a observar se os 

alunos estavam a realizar o que era pretendido. Assim caso fosse necessária 

intervenção da minha parte por algum motivo, eu estava presente para explicar 

novamente.” (reflexão nº 31) 

4.7. Modelo de Instrução Direta (MID) vs. Modelo por 

Descoberta Guiada 

 

 Rosado e Mesquita (2011), através de Rink (2001), referem que não 

existe nenhum modelo que se adeque a todos os envolvimentos de 

aprendizagem. A existência de inúmeros fatores que influenciam o processo de 

instrução determina o delineamento que o professor tem de fazer na escolha 

do modelo mais correto. 

 “Durante vários anos, o MID foi o prevalecente no ensino da Educação 

Física” (Rosado e Mesquita, 2011, pág. 47), considerando que o professor era 

o centro das tomadas de decisão e de todo o processo de ensino-

aprendizagem. Este detinha o papel principal na organização e gestão da aula, 

bem como das tarefas a desenvolver, sendo que os alunos tinham de ser 

agentes responsáveis e comprometidos na realização das mesmas. Hoje em 

dia penso ainda estar um pouco enraizada esta consciência do professor como 

agente regulador de todo o ato educativo, devido também à própria 

organização do sistema educativo e principalmente à estruturação do ambiente 

escolar. A disposição das salas de aula e até das próprias secretárias, remete 

para que o ensino esteja muito focado no professor e este seja o ator principal 

no seio pedagógico. Assim, podemos considerar que o espaço da aula de 

Educação Física é uma “fuga” à rotina, visto ser diferente. 

Durante algum tempo, as aulas foram ministradas por mim, sendo o 

estabelecimento de regras, de rotinas e de tarefas deixadas ao meu critério. 
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Obviamente que a atenção principal incidia na preocupação de os alunos 

executarem as habilidades da forma mais correta possível, com um número de 

repetições suficiente para que as assimilassem e compreendessem a sua 

importância. Contudo, ao longo do ano fui confrontado com diferentes 

situações que apelaram a mudanças no modelo de ensino. A procura 

incessante de métodos que me levassem a propor situações de aprendizagem 

através do questionamento dos alunos, não foi uma tarefa fácil. Estes 

requerem um planeamento diferente e uma organização metodológica 

complexa, mas que para os alunos tem muito mais valor, permitindo a 

compreensão do real valor das suas ações. 

“Para além disso, coloquei-lhes ainda questões, de modo particular, acerca dos 

batimentos e trajetórias dos mesmos, obrigando-os a raciocinar.” (reflexão nº 

27) 

A insistência deste método assentou principalmente no último período, 

tendo sido poucas as vezes em que os alunos foram confrontados com estes 

dilemas. Logicamente não foi uma tarefa fácil e muito menos atingida com 

sucesso, pois não é um método que se consiga desenvolver e dominar durante 

um ano. No entanto, pude perceber o verdadeiro impacto que este pode ter no 

processo de ensino-aprendizagem, levando os alunos a um questionamento 

constante e o professor a procurar um caminho que os ajude a atingir esse 

objetivo. 

Tal como foi dito anteriormente, a abordagem de modelos educativos requer 

a interpretação de diferentes contextos, no entanto assegura-se que nas aulas 

de Educação Física a opção por métodos de questionamento e descoberta é 

uma mais-valia para ambos os intermediários envolvidos, professor e aluno. 

 

4.8. Atividades Educação Física ESE – Corta-Mato e 

Torneio MEGA 
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A descrição destas duas atividades letivas intituladas “Corta-Mato” e 

“Torneio MEGA”, prende-se com o objetivo de dar uma opinião crítica acerca 

da sua organização e participação. 

 Antes de começar pela descrição propriamente dita, é importante referir 

que estas atividades se encontravam no plano de atividades de Educação 

Física, estando assim programadas já desde o início do ano letivo, cabendo 

aos professores estagiários a divulgação e angariação de patrocínios. 

Principiando pela atividade do Corta-Mato, foi um contributo enorme 

para a minha formação no que diz respeito à organização e preparação de todo 

o evento, pois enquanto estudantes estagiários, foram-nos incumbidas várias 

tarefas desta natureza. Desde a separação do material desportivo tais como t-

shirts e bonés, ao delineamento do percurso das provas, foi importante 

perceber o valor que se deve dar ao planeamento de uma atividade desta 

dimensão, podendo depois extrapolar para outras idênticas. Pôde-se observar 

a qualidade da gestão apresentada bem como dos procedimentos a adotar, 

dada esta atividade já se realizar há muitos anos na escola e assim para os 

docentes da mesma ser bastante familiar todo este processo. 

No entanto, o torneio MEGA (Mega Sprint e Mega Quilómetro) 

infelizmente já não foi tão bem organizado nem divulgado como o Corta-Mato, 

tendo tido uma adesão e dedicação díspar em relação a este. O fato de a 

escola ter sido alvo de obras nos balneários e no telhado do pavilhão 

gimnodesportivo, fez com que esta atividade fosse adiada, sem que houvesse 

previamente um dia certo para a sua realização e consequentemente um plano 

regulador da mesma. Assim acabou por não se tornar numa organização tão 

eficaz como a do Corta-Mato, com tanta adesão por parte dos alunos e 

dedicação por parte dos estagiários. Penso que o meu contributo poderia ter 

sido mais satisfatório, principalmente no que diz respeito à preparação das 

fichas de inscrição, do delineamento dos horários das provas e da divulgação 

da atividade. Os atletas que são selecionados para participar neste evento e 

ficam apurados, disputam depois o campeonato regional. Contudo a principal 

falha foi não ter existido uma pré-seleção, possibilitando a participação a 
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qualquer aluno. Ao invés do esperado (que seria de uma grande adesão por 

parte dos alunos), as inscrições por escalão foram escassas, resultando por 

vezes numa prova entre dois atletas. Ora isto resultou numa desmotivação dos 

participantes e até nalgumas situações de desistência por parte dos mesmos. 

Contudo, gostava de destacar a importância que estes dinamismos têm 

para a população escolar, pois permitem que exista um contato diferente entre 

professores e alunos, sem que este seja tão formal, possibilitando de certa 

forma um conhecimento mais natural de ambos os intervenientes. 

Pude perceber destas duas experiências, a diferença existente entre 

uma organização atempada e com os procedimentos devidamente 

demarcados, de uma organização apressada sem recorrer a um 

estabelecimento de regras. 

 

4.9. A avaliação – um processo complexo 

 

 Uma das dificuldades com que me deparei ao longo deste ano de 

estágio foi com a complexidade da avaliação no processo de ensino-

aprendizagem. 

Desde a primeira aula que a avaliação está presente e que tem de ser 

tomada em conta pelo professor. Este não pode descartar nenhum tipo de 

avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa), pois a nota final do aluno irá 

depender da ponderação que realiza sobre todas as suas ações ao longo do 

seu processo de aprendizagem. Bento (2003, pág. 174) refere que através de 

uma “análise do processo de ensino e do rendimento dos alunos (…) 

determina-se o grau de realização dos objetivos, das intenções educativas e 

metodológicas, e inventariam-se os resultados mensuráveis da ação de 

aprendizagem dos alunos”. Esta análise resulta de uma reflexão durante e 

após a prática, partindo desde logo pelo planeamento (Bento, 2003). 
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 Guba e Lincoln (1981), citado por Mesquita (2013) consideram que a 

avaliação resulta de uma combinação entre uma descrição e um julgamento. 

Na minha opinião a avaliação mais complicada e curiosamente a mais justa, é 

a avaliação formativa. Esta possui um caráter sistemático e contínuo, sendo da 

responsabilidade conjunta do professor com os alunos e outros professores 

(Mesquita, 2013). Enquanto professor, deve-se atender aos comportamentos 

do aluno nas suas diferentes vertentes, tendo no final de se atribuir uma 

classificação quer qualitativa quer quantitativa sobre esta prestação. É um 

trabalho árduo para o professor pois requer um cuidado especial na 

ponderação e contemplação dos vários momentos de avaliação. 

Miras e Solé (1992), também citado por Mesquita, 2013, referem que a 

avaliação consiste em recolher informação e de proceder a um juízo de valor, 

muitas vezes com o sentido de conduzir a uma tomada de decisão. 

 As avaliações (diagnósticas e sumativas) foram sempre difíceis de 

realizar e foram alvo de constantes modificações, com o objetivo de procurar 

estratégias que me permitissem avaliar de um modo mais fiável e concreto. 

Optei por avaliações através da descrição de critérios de êxito, por níveis de 

habilidades e listas de verificação. Em todas elas encontrei falhas que 

condicionaram de certa forma a avaliação final. 

“De todos estes critérios, o último foi o mais difícil, podendo mesmo dizer, o 

mais impercetível de analisar. Dado que os alunos não saíam ao portador da 

bola, colocando-se todos em cima da linha dos 6 metros a defender, os 

atacantes não tinham capacidade para executar desequilíbrios defensivos. Aqui 

tive de intervir para poder perceber se os alunos conseguiam executar este 

critério, pedindo para o defesa direto sair ao portador da bola.” (reflexão nº 21) 

Tal como Mesquita (2013) menciona, hoje em dia a avaliação entende-se por 

uma atividade subjetiva, envolvendo, mais do que medir, a atribuição de um 

valor de acordo com critérios associados a problemas técnicos e éticos. 

Segundo Natriello (1987), citado por Mesquita (2013), a avaliação tem como 

funções a certificação (garante que o aluno atingiu um determinado nível); a 
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seleção (assegura a identificação do nível dos alunos para a entrada, o 

prosseguimento de estudos ou a vida ativa); a orientação (auxilia no 

aconselhamento pessoal); e a motivação. 

Assim, enquanto professor, tive sempre como objetivo guiar o aluno na 

obtenção do sucesso de modo a um acréscimo da sua motivação para a 

prática, levando-me também a reconhecer dificuldades por estes apresentadas 

e associadas ao modelo de ensino-aprendizagem. 

 

4.10. Uma adaptação constante 

 

 Na entrada do mundo do trabalho, as condições que nos rodeiam são 

essenciais para uma boa aplicação das nossas competências, para 

conseguirmos colocar em prática uma gestão cuidada, uma organização 

planeada e meditada entre outros fatores. Tal como nas restantes profissões, o 

professor necessita de condições espaciais e materiais e quando falamos da 

disciplina de Educação Física em particular, estes precisam de ter disponíveis 

os requisitos mínimos para que se possa ministrar uma aula, concedendo aos 

alunos as exigências necessárias à sua prática. No entanto a escola detinha 

um défice no que diz respeito a estes fatores. 

Dada a existência de apenas um pavilhão coberto, a preocupação com 

as condições exteriores fizeram parte de muitos dos meus tormentos. 

“Devido à impossibilidade de lecionar a aula no espaço destinado 

(pavilhão gimnodesportivo), tinha ainda a possibilidade de o fazer no exterior, 

mas no entanto como o tempo estava incerto (ora chovia, ora fazia sol) optei 

por realizar a aula numa sala.” (reflexão nº 26) 

Também ao nível do material disponível e o estado do mesmo e dos 

recursos de espaço que tínhamos disponíveis, fizeram com que a planificação 

fosse sempre alvo de modificações e adaptações. Estas foram não só antes da 

aula, mas também durante o decorrer desta. Muitas das vezes deparei-me com 
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situações de espaço bastante reduzido para lecionar as minhas aulas, o que se 

sobrepunha a questões tais como a atividade dos alunos, os tempos de espera, 

os grupos formados, entre outras situações. 

Contudo estas contrariedades resultaram numa mais-valia, pois 

permitiram que dispusesse de estratégias e na procura de soluções, muitas das 

vezes momentâneas, para dar resposta a todos estes entraves. 

 

 

4.11. Exercícios analíticos vs. Exercícios competitivos 

 

 Ao longo da abordagem das diferentes unidades temáticas, surgiu 

sempre a necessidade de procurar exercícios que fossem ao encontro da 

competitividade. Esta preocupação surgiu logo no início do ano, mais 

propriamente na modalidade de Andebol, pois devido às dificuldades que tive 

em encontrar exercícios para os objetivos planeados, incidia bastante em 

exercícios analíticos. Dado a turma apresentar um nível técnico satisfatório, a 

morosidade dos exercícios decorria numa visível desmotivação e falta de 

empenho dos alunos. 

“Observei que o primeiro exercício da parte fundamental estava a ser alvo de 

alguma desmotivação e desinteresse por parte dos alunos, pois era muito 

básico.” (reflexão nº 7) 

Em contextos de jogo, quer reduzido quer formal, foi notória a melhoria da 

satisfação dos alunos. Jogos como o “Campo do rei” no Voleibol (que consistia 

em jogo de 2 contra 2 em que os grupos disputavam o ponto com o objetivo de 

conquistar o campo do rei), ou do “Céu e Inferno” no Badmínton (que constava 

na realização de jogo durante um tempo pré-definido e após o mesmo a equipa 

que ganhava passava um campo para a direita e a que perdia para a 

esquerda), serviram como impulsionadores para a competição. 
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Através desta análise pude perceber a importância que os exercícios 

competitivos inferem numa maior dedicação e melhor desempenho dos alunos 

no decorrer da sua execução. Foi um fator psicológico que promoveu o esforço 

e o interesse, com o objetivo de conseguir superar o adversário, concluindo 

numa melhoria da performance individual e coletiva. 

 

 

 

4.12. Desporto Escolar – a importância do processo de 

formação desportiva em contexto escolar 

 

Durante o 1º Período muitos foram os acontecimentos marcantes, que 

poderiam ser alvo de reflexão e análise para o meu relatório de estágio. No 

entanto decidi destacar o Desporto Escolar (DE), pelo que irei descrever esta 

opção mais pormenorizadamente. A escolha deste tema assenta na 

importância que eu enquanto pessoa e praticante dedico ao desporto e da 

forma como este deve surgir na formação e na integração de todos e para 

todos. 

Assim e para enquadrar este tema é necessário perceber qual o papel que o 

DE desempenha, bem como a sua importância. Segundo o Ministério da 

Educação e Ciência, o “Programa do Desporto Escolar visa aprofundar as 

condições para a prática desportiva regular em meio escolar, como estratégia 

de promoção do sucesso educativo e de estilos de vida saudáveis.” No Artigo 

5.º - “Definição”, Secção II – “Desporto Escolar”, do Decreto-Lei n.º 95/91, de 

26 de fevereiro, refere que “o Desporto Escolar é o conjunto de práticas lúdico-

desportivas e de formação com objeto desportivo, desenvolvidas como 

complemento curricular e de ocupação dos tempos livres, num regime de 

liberdade de participação e de escolha, integradas no plano de atividade da 

escola e coordenadas no âmbito do sistema educativo”. 
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Segundo Miguel Reis (2009, p. 3), “os valores do desporto encontram-se 

intrinsecamente ligados às raízes culturais e históricas do homem, 

acompanhando-o na sua caminhada.” Refere ainda que “os propósitos da 

educação não devem desagregar os valores do desporto, porquanto estes 

representam a obra do homem”. Hoje em dia penso ainda não estar totalmente 

legitimada a ideia de que o DE faz parte do desenvolvimento integral do aluno. 

Tal como a prática desportiva ajuda o atleta a formar-se nas diferentes 

dimensões humanas, o DE pode e deve ter o mesmo propósito. Para isso é 

necessário que este seja encarado de uma forma mais séria por parte de todos 

os intervenientes. 

Muitas das vezes é descartada a hipótese do jovem seguir esta via, como 

segunda opção aos clubes desportivos. Tal como o autor acima referido cita, “o 

desporto deverá ser acessível a todos quantos o queiram fazer”, pois 

frequentemente a um nível de rendimento desportivo este é-lhes negado. E por 

esta razão, na maioria dos casos, leva ao abandono e desistência da prática 

desportiva. No entanto, se o DE for visto como uma opção válida e tão boa ou 

melhor que o desporto federado, pode-se colmatar esses obstáculos. É a partir 

desta ideia que me debruço sobre este tema. 

Assim, neste ano de estágio como estudante estagiário, optei pela via do 

DE pois na escola em que me encontro a estagiar, a modalidade de Voleibol é 

uma das principais apostas e é nesta que me encontro mais à-vontade. Fiquei 

encarregue duma equipa com jovens de idades compreendidas entre os 14 e 

os 17 anos. Dado a minha vivência e experiência com a modalidade, o 

coordenador deste departamento concedeu-me total responsabilidade e 

autonomia para assegurar os treinos. Assim, desde o início dos mesmos que 

orientei os alunos para a importância de um clima de aprendizagem 

democrática, não descartando a existência de regras e guiando-os para um 

processo de responsabilização e maturação enquanto indivíduos. Tal como A. 

Melo de Carvalho (1987) salienta, “o desporto escolar projeta a sua função 

para o exterior da escola, em termos do presente e garante a formação de 

todos (...) ”. E este foi o meu maior desafio e objetivo para este grupo. Desde o 

princípio que delineei um caminho a percorrer, destacando que o fundamental 
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das sessões de treino iria muito além das questões técnicas e táticas do 

Voleibol. A formação dos atletas enquanto pessoas ativas na sociedade, com 

ideias e opiniões próprias e bem construídas, foi também um ponto crucial que 

desenvolvi ao longo deste ano letivo. Também o motivo da saúde foi destacado 

por mim para o envolvimento dos alunos no DE, pois sou da opinião de que 

esta área pode muito bem servir de via para um futuro dedicado ao desporto 

com uma preocupação constante sobre a sua saúde. “Uma melhor relação do 

desporto com a saúde favorecerá uma maior adesão à sua prática e a 

satisfação de uma necessidade importante para muitas pessoas, sobretudo 

num mundo caraterizado por insuficiência de movimento” (Pinto, 1995, p. 27). 

4.13. A observação como instrumento essencial do 

processo ensino-aprendizagem 

 “Observar é algo mais que olhar, é captar significados diferentes através 

da visualização.” 

Sarmento (2004) 

 

Desde o início do estágio que me deparei com situações constantes de 

observação, tendo-me apercebido desde logo que este método é o pilar para a 

melhoria das competências do professor de Educação Física. Segundo De 

Ketele (1984), “observar é um processo que requer atenção voluntária e 

inteligência, orientado por um objetivo final (…) e dirigido a um objeto com o fim 

de obter informação”, ainda que esta observação possa ser mais ou menos 

livre, mais ou menos sistemática. 

É através desta análise sistemática que se procede à identificação das 

prestações dos alunos e que permite ao professor identificar as suas 

dificuldades. Este sistema produz um efeito benéfico no processo de 

aprendizagem, pois a adequação do ensino é melhor orientada. Desde a 

verificação dos diferentes níveis da turma, à apreciação da evolução dos 

alunos, assiste-se como fator preponderante para uma regulação de todo o 

processo de ensino. 
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Aranha (2007), citado por Mendes et. al (2012) enuncia três momentos 

de observação distintos: 1) pré-observação; 2) observação e 3) pós-

observação. A primeira fase, denominada por pré-observação, é caracterizada 

pelo treino e preparação para o ato de observar, onde se exige ao docente a 

tarefa de planear o que pretende observar, as formas e os momentos da 

aplicação. O segundo momento diz respeito à ação real no espaço de uma 

aula, identificando-se a observação direta ou indireta quando resultante de um 

registo de vídeo ou similar. Relativamente ao registo de vídeos estes não foram 

possíveis pois requerem a aceitação de todos os participantes, não sendo esta 

garantida por todos os alunos. Obviamente que uma visualização pós-aula 

permite ao professor ter uma visão muito melhor dos acontecimentos 

decorrentes na mesma, conseguindo assim retirar conclusões mais assertivas 

sobre o seu trabalho. Por último, o terceiro momento (pós-observação) 

relaciona-se com a análise efetuada sobre os elementos recolhidos. A partir da 

recolha dos dados e da informação que destes derivam, permite que o 

professor encete alterações no processo de ensino. Aranha (2007) refere ainda 

que é importante não só (re)conhecer o erro, analisá-lo e emitir uma resposta 

congruentemente estratificada, mas igualmente, observar e avaliar essa 

mesma resposta. 

Durante o estágio profissional atravessamos diferentes fases de 

observação, utilizando diversos métodos para esse propósito. A primeira e a 

última fase realizaram-se através de uma lista de critérios de observação, com 

ênfase no ensino do professor e na instrução, respetivamente. Um outro 

método utilizado foi o da análise do tempo de aula, recorrendo ao Student Time 

Expenditure (STE). 

Relativamente às primeiras e últimas observações, na minha opinião, 

foram as que mais contribuíram para uma melhoria do processo de ensino. 

Através destas pude retirar análises muito elucidativas sobre a intervenção do 

professor e sobre a sua ação em contexto educativo. Através de uma visão 

crítica das aulas, as conclusões obtidas foram bastante significativas para uma 

evolução no processo de aprendizagem. Por outro lado, a análise das aulas 

através do STE, não resultaram num momento tão proveitoso. O facto de se 
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observarem os momentos da aula em períodos de 5 segundos, em que a cada 

3 minutos se pausavam 4, não traduzia a veracidade dos acontecimentos da 

aula. Este método não foi tão proveitoso como o anterior, pois muitas das 

vezes os resultados obtidos não se achavam em conformidade com os 

incidentes da globalidade da sessão. 

A observação foi fulcral para o meu processo de evolução, possibilitando 

também que através desta conseguisse ter uma visão mais crítica e sustentada 

sobre o real desempenho enquanto professor. Esta ferramenta orientou-me 

durante todo o estágio pedagógico, bem como certamente o dos meus colegas, 

pois através das aulas observadas e da recolha de informações sobre as 

mesmas, procedemos a modificações e reestruturações do ensino e das 

metodologias adotadas. Preocupações como a organização da turma, a 

escolha dos exercícios consoante o objetivo planeado, a instrução e 

exemplificação das tarefas, entre outros fatores, foram sendo aos poucos 

refletidos na nossa ação enquanto professores.  

 

4.14. O saber como fator preponderante para uma melhor 

liderança 

 

 A palavra liderança tem múltiplos significados, podendo-se desdobrar 

em inúmeras interpretações. Motta (1999, p. 221) refere que “liderar significa 

descobrir o poder que existe nas pessoas, torná-las capazes de criatividade, 

auto-realização e visualização de um futuro melhor para si próprias e para a 

organização em que trabalham”. Barrow (1977), citado por Cruz e Gomes 

(1996, pág. 389), designa liderança como “um processo comportamental para 

influenciar indivíduos e grupos, tendo em vista objetivos estabelecidos”. 

Através deste sentido podemos compreender qual o melhor caminho a tomar 

para conseguir liderar. Liderar não é ordenar, não é obrigar a, mas sim levar a 

que o outro através da sua vontade siga os nossos passos ou as nossas 

exigências. 
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 Segundo Cruz e Gomes (1996, pág. 393) a liderança é influenciada por 

diversos fatores coadjuvantes às caraterísticas pessoais de cada um, tais como 

a personalidade, a experiência ou a capacidade. 

Através destes três atributos, o professor assume-se como um ator mais ou 

menos seguro do papel que desempenha, permitindo atingir com maior ou 

menor facilidade e eficácia a função de líder. 

 Ser líder não é pura e simplesmente obrigar a executar tarefas, caso 

estas não tenham um significado prático para os alunos. Levar a que estes 

adquiram o gosto pelo ensino e assim realizem as atividades com maior 

interesse e dedicação, é o ponto de partida para que exista uma valorização 

positiva do professor. 

 Para um estudante estagiário, o início do estágio requere a integração 

no contexto educativo em que, acima de tudo, aos poucos, tendo como objetivo 

conhecer, e dar-se a conhecer, à turma pela qual fica responsável. Este 

contato permite que o professor se consiga adaptar melhor às personalidades 

individuais de cada elemento da turma e assim ajustar o processo de ensino-

aprendizagem a cada. 

Na entrada para este novo “mundo”, enquanto estudante estagiário, a minha 

preocupação recaiu na conquista dos alunos, na procura da motivação e 

dedicação destes, apelando a um bem-estar geral no contexto de aula, 

evitando recorrer a chamadas de atenção. Apelei assim a que o respeito, e 

consequente a liderança, se conquistasse pelos conhecimentos que transmitia 

e não na estipulação de regras rígidas e inflexíveis que resultaria não de os 

alunos terem gosto e respeito por mim, mas sim do medo das represálias que 

poderiam sofrer. 

 Durante o ano a procura pela manutenção do gosto e interesse pela 

prática desportiva dos alunos foi uma preocupação constante. Apesar de por 

vezes sentir algumas dificuldades para encontrar exercícios apelativos 

explicando-os eficazmente aos alunos, para que estes compreendessem o seu 

objetivo, consegui sempre encontrar soluções vantajosas. Através do 
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questionamento a colegas das modalidades específicas, da pesquisa 

bibliográfica e da visualização de outras aulas (retirando ideias), foi-me 

possível responder a estes obstáculos.  
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Estudo 

A influência familiar na atividade desportiva dos jovens 

Introdução 

 

“A atividade física compreende qualquer movimento corporal produzido 

pela contração muscular.” (Caspersen e Christenson, 1985). 

Parece hoje consensual de que a prática de atividade física regular 

apresenta benefícios ao nível social, psicológico e principalmente físico, 

contribuindo por isso para um bem-estar geral do individuo e também 

relacionada com um aumento da esperança média de vida. 

De acordo com o livro verde da atividade física (Batista et al. 2011), esta 

“reduz o risco de doença cardiovascular e de diabetes tipo II e possibilita 

substanciais benefícios em muitas doenças não estritamente relacionadas com 

a obesidade, uma vez que o controlo de peso não constitui o único mediador 

dos seus efeitos. Sabe-se, por exemplo, que a atividade física reduz a pressão 

arterial, melhora o nível de colesterol das lipoproteínas de alta densidade e de 

controlo de glucose no sangue, preserva ou potencia a mineralização óssea, e 

reduz o risco de cancro do cólon e da mama nas mulheres.” 

Segundo uma recente publicação no President’s Council on Fitness, 

Sports & Nutrition, a atividade física é uma componente importante de 

intervenção na prevenção do aumento de peso e da melhoria da diminuição do 

mesmo. Refere ainda que a atividade física é importante para manter o peso e 

pode ter um impacto positivo em relação a outras causas relacionadas com a 

saúde. Assim recomendam a atividade física em programas de intervenção e 

prevenção no tratamento do sobrepeso e obesidade em adultos. 

No entanto as crianças e os jovens têm cada vez mais tendência para a 

criação de hábitos sedentários, o que leva a um aumento da taxa de excesso 

de peso e de obesidade infantil. (Orientações da União Europeia para a 

Atividade Física, pág. 8) 
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 Contudo numa sondagem Eurobarómetro sobre o desporto levada a 

cabo pela Comissão Europeia, revela que os níveis de inatividade física são 

elevados. Este estudo refere que 59 % dos cidadãos da União Europeia nunca, 

ou raramente, praticam exercício ou fazem desporto, enquanto 41% o fazem 

pelo menos uma vez por semana. Portugal surge como o terceiro país com o 

maior défice de prática de atividade física ou de desporto (64%), ficando muito 

aquém das percentagens obtidas na Europa do Norte. Relativamente à questão 

de “quantas vezes pratica atividade física ou desporto?”, a percentagem de 

respostas “Regularmente” em Portugal é ínfima (8%) quando comparada por 

exemplo ao país vizinho (15%). Estes dados demonstram a falta de atividade 

física no quotidiano das populações europeias, tendo sido declarado pela 

Comissária Europeia do desporto que “os resultados da sondagem 

Eurobarómetro confirmam a necessidade de medidas para incentivar mais 

pessoas a fazer desporto e a praticar atividade física”. 

 Estes dados revelam um agravamento dos referidos no livro verde da 

atividade física que em 2009 a percentagem de portugueses que afirmaram 

praticar desporto ou fazer exercício físico «Regularmente» (pelo menos 5 

vezes por semana), foram de 9%, e em que 33% praticavam desporto pelo 

menos uma vez por semana (“Regularmente” e “Com alguma regularidade”). 

Foi também alvo de estudo o fato de os homens praticarem mais desporto e 

fazerem mais exercício físico do que as mulheres, sendo esta disparidade 

particularmente nítida na faixa etária dos 15 aos 24 anos. Enquanto 24% dos 

homens afirmaram praticar desporto ou fazerem exercício físico 

“Regularmente”, apenas 7% das mulheres o fez. Os portugueses que 

afirmaram fazer algum tipo de exercício - marcha, corrida, andar de bicicleta, 

por exemplo – são, contudo, mais numerosos do que os que afirmaram praticar 

um desporto ou fazerem exercício físico de um modo organizado (“Com alguma 

regularidade”). Todavia, 36% dos portugueses afirmaram “Nunca” ter realizado 

qualquer tipo de atividade física e 15% indicaram que o faziam “Raramente”. 

 A escola não pode ficar indiferente a estas tendências, sabendo dos 

benefícios da AF ao nível da saúde e de todas as recomendações, nacionais e 
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internacionais, no sentido do aumento da AF diária em crianças e jovens em 

diferentes contextos. 

 Assim, a escola tem de desempenhar um papel fundamental no combate 

a este sedentarismo e à falta de interesse pela atividade física por parte dos 

alunos. A aposta em infraestruturas apelativas, com condições espaciais e 

materiais é o fundamental para que haja um maior apreço pelas atividades 

desportivas e consequentemente a uma maior adesão por parte dos 

estudantes. As escolas quando bem equipadas com estruturas desportivas, 

bem preservadas e dando resposta a toda a comunidade educativa, tendem a 

desempenhar um papel primordial para que as crianças e os jovens sejam mais 

ativos. 

Bento (2004, pág. 106) refere que “a escola carece de riso, de 

entusiasmo, de dinamismo, de palmas, de alegria, de animação; precisa que se 

goste dela. Ora o desporto é um meio primordial de renovar a educação, de lhe 

emprestar uma cara de festa e convivialidade (…) Trata-se de aproximar a 

escola da vida, de integrar mais uma na outra e de consumar o desiderato de 

desportivizar ar a escola e escolarizar o desporto”. 

Por outro lado, o acompanhamento parental poderá estimular o interesse e o 

gosto pelas atividades físicas, despertando na criança hábitos de prática 

desportiva que se prolonguem durante a vida. Teques e Serpa (2009) referem 

que “o ambiente familiar tem sido apontado como um fator fundamental para o 

desenvolvimento do talento desportivo”. Tal como se sabe, os pais são uma 

influência muito grande para a criança, pois ajudam-na desde cedo a criar 

hábitos de vida saudáveis que podem ser essenciais para que esta se 

mantenha fisicamente ativa. A atividade física torna-se importante para 

promover a condição física, o controlo emocional e o bem-estar pessoal, por 

isso o apoio dos pais, principalmente em idades precoces, é fundamental para 

que esta participe em atividades físicas e se sinta apoiada durante a sua 

realização. 

 No entanto, com o avançar da idade, o contato que a criança estabelece 

com os seus pares é maior, começando naturalmente a ser persuadida por 
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estes na escolha dos seus interesses. O gosto e a motivação para a prática 

desportiva passa a ser mais valorizada consoante o contexto social em que 

esta se insere, em que os amigos/as desempenham um papel fundamental na 

sua adesão e na sua participação. 

  

Este tema de estudo teve como principal objetivo perceber de que forma 

os alunos são influenciados pelos familiares tais como irmãos/irmãs, avôs/avós, 

tios/tias, primos/primas para a prática de atividade física. Para além disso, foi 

também alvo de estudo se os amigos/as têm/tiveram algum efeito sobre essa 

escolha e/ou permanência nestas atividades. 

Após isso, para complementar o estudo, foi relacionada a diferença do 

IMC e do Perímetro Abdominal entre os alunos que praticam e não praticam 

atividade física regular fora do contexto escolar. 

O estudo prende-se com o objetivo de encontrar respostas a questões 

tais como: “A tua família mais próxima influenciou a tua escolha pela prática 

desportiva? Algum deles praticou/pratica algum desporto? De que forma 

iniciaste a tua prática desportiva? Os teus amigos/as influenciam (direta ou 

indiretamente) a tua escolha pela prática de atividade física? De que forma?”. 

5.1. Metodologia 

A metodologia utilizada para este estudo foi realizada através da 

atribuição de questionários, devidamente validados à população portuguesa. 

Foi aplicado o QAF (Questionário de atividade física), questionário 

desenvolvido por Telama et al. (1997) e validado à população portuguesa por 

Mota e Esculcas (2002). 

 O instrumento é constituído por cinco questões cujo objetivo é identificar 

as práticas físicas e desportivas, a sua frequência e intensidade. 

 Numa segunda fase foi aplicado o “Inquérito sobre carreiras 

desportivas”, adaptado de um estudo de caso sobre a “Influência da família na 

carreira desportiva federada”, contendo 14 questões, dividas em 3 grupos. 
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Numa primeira fase os questionários apenas tiveram como propósito 

analisar se os alunos praticavam ou não algum tipo de atividade física, tendo 

sidos distribuídos os questionários de Atividade Física (Anexo 1), e numa 

segunda fase as questões direcionaram-se para a influência que os familiares e 

amigos/as tiveram/têm para a prática da mesma (Anexo 2). 

 

5.2. Amostra 

 

 Fazem parte da amostra o máximo de alunos que conseguimos contatar 

e que se dispuseram a responder aos inquéritos. É constituída por 157 jovens, 

de ambos os sexos (71 do sexo masculino e 86 do sexo feminino), 

pertencentes à Escola Secundária de Ermesinde, a frequentar o ensino 

secundário e com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. 

 

5.3. Procedimento da aplicação dos Questionários 

 

 Os questionários foram distribuídos por mim na Escola Secundária de 

Ermesinde, durante as aulas. Procedi ao reconhecimento dos respetivos 

professores das turmas do secundário, precavendo-me assim da 

disponibilidade destes. Foi obtido um termo de consentimento informado de 

todos os participantes. 

  

5.4. Procedimento de análise de dados 

 

Para o tratamento dos dados, foi utilizado o programa de análise 

estatística “Statistical Package for Social Science” (SPSS) versão 20. Na 
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análise dos dados foi utilizada estatística descritiva, com apresentação das 

frequências e percentagens para as variáveis nominais e ordinais e médias. 

 

5.5. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Tabela 1: Divisão da amostra por sexos 

 

 n 

Masculino 71 

Feminino 86 

Total 157 

 

 Tal como apresentado na tabela 1, a amostra constou de 157 

participantes, sendo que 71 representam o sexo masculino e 86 o feminino. 

 

Tabela 2: Comparação entre praticantes e não praticantes, consoante o 

sexo 

 

 

 Pratica atividades 

desportivas fora da escola Total 

Não Sim 

Sexo 
Masculino 10,8% 34,4% 45,2% 

Feminino 24,2% 30,6% 54,8% 

Total 35,0% 65,0% 100,0% 

 

Na tabela 2 podemos verificar que a percentagem de alunos que não 

praticam atividade desportivas (35%) é inferior à percentagem daqueles que 

praticam (65%). 

Podemos também observar que o sexo masculino apresenta uma maior 

percentagem de prática de atividade desportiva (34,4%) em relação ao 

feminino (30,6%), apesar de a diferença ser irrisória. 
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Tabela 3: Comparação do número de praticantes e de não praticantes, 

com o Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

 

 Pratica atividades desportivas fora da 

escola 

 

Não Sim 
Total 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Índice 

Massa 

Corporal 

Abaixo peso 

normal 

0,64% 

(n=1) 

5,1% 

(n=8) 

1,90% 

(n=3) 
0,0% 

7,64% 

(n=12) 

Peso normal 
7,01% 

(n=11) 

15,29% 

(n=24) 

28,66% 

(n=45) 

21,02% 

(n=33) 

71,98% 

(n=113) 

Excesso de 

peso 

2,55% 

(n=4) 

2,55% 

(n=4) 

3,82% 

(n=6) 

7,01% 

(n=11) 

15,93% 

(n=25) 

Obesidade 

moderada 

(grau I) 

0,64% 

(n=1) 

1,27% 

(n=2) 
0,0% 

1,90% 

(n=3) 

3,81% 

(n=6) 

Obesidade 

grave (grau 

II) 

0,0% 0,0% 0,0% 
0,64% 

(n=1) 

0,64% 

(n=1) 

Obesidade 

mórbida 

(grau III) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 

  

 Da tabela 3 podemos retirar que a maioria dos elementos da amostra se 

encontra na medida certa do IMC, pois aproximadamente 72% têm peso 

normal. Desta percentagem, respeitante ao sexo masculino, 7,01% não pratica 

atividades desportivas e 28,66% pratica. Ainda sobre esta percentagem, 

relativamente ao sexo feminino, 15,29% não pratica atividades desportivas e 

21,02% pratica. 

Dos 15,93% que apresentam excesso de peso, 5,1% não pratica 

atividade desportiva e 10,83% pratica, sobrepondo-se assim aos primeiros. De 

salientar que da tabela ainda podemos retirar que 7,64% apresenta peso 

abaixo do normal, pelo que aqueles que não praticam atividades desportivas 

(5,74%) estão em maior percentagem do que aqueles que praticam (1,9%). 
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Tabela 4: Comparação do número de praticantes e de não praticantes, 

com o Perímetro Abdominal 

 

  Indicador de risco metabólico (Perímetro Abdominal) 

Pouco risco Risco aumentado 
Risco muito 

aumentado 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Pratica 

atividades 

desportivas 

fora da 

escola 

Não 14 30 2 5 1 3 

Sim 53 36 1 8 0 4 

 

 

 Consoante a tabela 4, podemos retirar que a maioria dos alunos 

apresenta um risco metabólico considerado de pouco risco em que os 

praticantes de atividade física estão representados em maior número, pois do 

sexo masculino estão representados 53 alunos e do sexo feminino 36. 

No que diz respeito ao sexo feminino, os dados referem maiores valores de 

risco aumentado (8) e risco muito aumentado (4) mesmo praticantes de 

atividade desportiva, comparativamente aos não praticantes (risco aumentado 

= 5 e risco muito aumentado = 3). 
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Gráfico 1: Início da prática desportiva 

 

  

As idades com que os alunos começaram a praticar desporto situam-se 

maioritariamente entre os 7 e os 10 anos, pelo que a média de idades se situa 

nos 9 anos de idade para o início da prática desportiva. 
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Tabela 5: Motivos para a prática desportiva 

 

 

 
Motivos Respostas 

(%) 

Prática 

desportiva 

Escolha dos pais 15,9% 

Os irmãos já praticavam 7,6% 

Outros familiares já praticavam 13,8% 

Pelos amigos/as 18,6% 

Gosto pessoal 33,4% 

Prescrição médica 7,6% 

Outro motivo 3,1% 

Total 100,0% 

 

 Da tabela 5 acima apresentada, podemos perceber quais os principais 

motivos que levaram à prática de atividade desportiva. Assim podemos retirar 

que o principal motivo relaciona-se com o gosto pessoal (33,4%), seguido dos 

amigos/as (18,6%) e da escolha dos pais (15,9%). 

 

Tabela 6: Respostas às questões relativas aos amigos(as) 

 

Amigos(as) N 

Praticam desporto 

Todos 2 

Maioria 60 

Alguns 38 

Nenhum 2 

Costumam assistir aos teus jogos 

Todos 1 

Maioria 7 

Alguns 50 

Nenhum 44 

Grau de importância ao desempenho na 

competição 

Todos 9 

Maioria 32 

Alguns 45 

Nenhum 16 

 

 Através da tabela 6 podemos constatar que a maioria dos amigos/as 

praticam desporto (60). No entanto da maioria, apenas alguns costumam 
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assistir aos jogos (50), não fazendo grande diferença sobre aqueles que não 

assistem (44). Relativamente ao grau de importância que dão ao desempenho 

na competição, constatou-se que a maioria dos amigos/as lhe atribui valor. 

 

Tabela 7: Grau de importância que os pais dão ao desempenho na 

competição 

    n (%) 

Respostas 

Grande 41,2 

Média 43,1 

Reduzida 7,8 

Nenhuma 7,8 

Total 100,0 

 

 Na tabela 7 podemos verificar que os pais dão uma importância média 

(43,1%) ao desempenho na competição dos seus filhos, valorizando assim a 

sua performance desportiva. 

  

Tabela 8: Grau de importância que os pais dão à prática desportiva 

   n (%) 

Respostas 

Grande 51,0 

Média 42,2 

Reduzida 3,9 

Nenhuma 2,9 

Total 100,0 

 

 Consoante a tabela 8 pode-se retirar que os pais dão grande importância 

à prática desportiva (51%), o que leva a considerar que estes avaliam 

positivamente a participação nas atividades físicas. 
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Tabela 9: Incentivo por parte dos pais para continuar a praticar desporto 

 n (%) 

Respostas 

Muito 76,5 

Pouco 15,7 

Nada 7,8 

Total 100,0 

 

 Analisando os dados da tabela 9, podemos concluir que os pais 

incentivam muito (76,5%) a permanência dos filhos na prática desportiva. 

Sabendo da importância da opinião que os pais têm da prática desportiva e da 

manutenção na mesma, conclui-se que a percentagem é bastante satisfatória. 

  

Discussão dos resultados 

 

Como se pode observar pelos resultados neste estudo, os valores de 

prática de atividade desportiva contrariam os estudos mais recentes nesta 

área, pois tal como no livro verde da atividade física (2011, pág.42), os jovens 

são aqueles que apresentam um maior índice de sedentarismo (66,7% em 

raparigas e 63,4% em rapazes). 

No entanto, respetivamente ao IMC entre praticantes e não praticantes 

de atividade física, os valores apresentados indicam que quem pratica 

atividades desportivas apresenta maiores níveis de excesso de peso do que 

quem não pratica, apesar de a maioria da amostra se encontrar com peso 

normal. Também no que diz respeito ao risco metabólico, os valores são 

idênticos, pois o sexo feminino apresenta maiores riscos mesmo praticantes de 

atividades desportivas. Tal como um estudo apresentado por Sardinha et al. 

(2011), a prevalência de excesso de peso e obesidade é de 1 em cada 3 

crianças e jovens, em idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos de 

idade, o que complementa os resultados obtidos. 

Relativamente aos dados sobre as carreiras desportivas, permitem-nos 

inferir que para os alunos, existe uma influência por parte dos amigos/as como 
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motivo para a prática desportiva, indo ao encontro de um estudo recente de 

Lopes et al. (2013), que conclui que os pares influenciam os níveis de AF. 

Das percentagens elevadas acerca do grau de importância que os pais 

dedicam ao desempenho na competição, à prática de atividade desportiva e ao 

incentivo para que exista uma permanência na mesma, podemos concluir que 

estes influenciam diretamente os seus filhos, o que é confirmado por Côte 

(1999), que refere que muitas das vezes são os próprios pais que influenciam 

os filhos para a prática de atividade desportiva. 

5.6. Conclusões gerais 

 

 Uma das conclusões que podemos retirar deste estudo é que os rapazes 

praticam desporto em maior número (34,4%) do que as raparigas (30,6%). 

 Conclui-se também que relativamente aos participantes do estudo, os 

seus amigos(as) praticam atividade física, assistem aos seus jogos e dão 

importância ao desempenho destes na competição, fazendo assim parte de 

uma maior motivação e empenho para a prática de atividade física e 

consequente manutenção. 

Em relação à importância que os pais dão à prática desportiva e a que 

os seus filhos se mantenham na prática do mesmo, podemos concluir que a 

percentagem é muito satisfatória, ultrapassando os 50%. 

  No entanto o objetivo do estudo era perceber se os familiares e 

amigos(as) influenciam a prática de atividade física, sendo possível concluir 

principalmente através da tabela 5, que apesar da maioria dos alunos praticar 

desporto por gosto pessoal, o seu segundo maior motivo aponta que o faz 

“pelos amigos(as)” e como terceiro “pela escolha dos pais”. Estes são 

indicadores de que estes dois intervenientes são importantes para a escolha da 

prática de atividade física e certamente contribuem para a permanência e gosto 

pela mesma. 
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 Assim, e dado a escola promover um ambiente saudável ao nível das 

amizades e contato com pessoas da mesma idade, pode e deve cooperar com 

os seus alunos, promovendo o gosto pela prática de atividade física e levar a 

que a maioria destes se interessem pela mesma. Tal como dito anteriormente a 

escola pode desempenhar um papel fundamental para cativar os seus autores 

a praticar atividade física, no entanto a aposta centra-se na construção e 

aprimoramento das estruturas desportivas, apelando à harmonia e gosto pela 

prática.  
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6. CONCLUSÕES
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Conclusões 

 

 Desde que nos deparamos com a importância da vida, a cada dia que 

passa crescemos e damos um passo em frente na construção da nossa 

identidade pessoal. A cada ano evoluímos significativamente quer pessoal quer 

profissionalmente, construindo-nos consoante as experiências e as vivências 

que nos são impostas ou proporcionadas. 

 Durante o meu percurso académico confrontei-me com métodos de 

ensino muito diferentes, uns que despertaram maior interesse e outros menor, 

mas todos eles contribuíram para a minha formação e personalidade. Foi assim 

que desenvolvi as minhas capacidades e qualidades enquanto pessoa, que 

coloquei em prática enquanto formador. Contudo, e apesar de ter sido apenas 

possível durante um ano, o estágio profissional dotou-me de competências que 

nunca teria conseguido alcançar caso este não me tivesse sido possibilitado. 

No final deste ano deparo-me com sensações que me levam a perguntar como 

será possível em apenas meros meses, uma aprendizagem tão enriquecedora 

para a minha carreira profissional. Como se isso não bastasse, pessoalmente, 

esta também teve um efeito extraordinariamente gratificante, pois considero 

que a minha imaturidade inicial rapidamente se transfigurou, contrapondo 

muitos dos meus defeitos e de certa forma orientando-me ideologicamente, 

munindo-me de outros pensamentos e formas de analisar o mundo que me 

rodeia. 

  “Atualmente, os docentes são confrontados com novas tarefas, maior 

profissionalismo, mais responsabilidades e sobretudo uma panóplia de 

competências bem diversificadas.” (Conceição & Sousa, 2012) 

A prática pedagógica possibilitou-me um desenvolvimento inigualável, 

ajudando-me a atingir competências do saber “ser professor”. Deparei-me com 

situações que me fizeram ter orgulho nas minhas ações, mas que rapidamente 

quando confrontado com questões que levam a uma análise mais aprimorada, 

me levaram a angústias e até mesmo a desilusões. No entanto, a descoberta 
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de respostas para essas questões (não definitivas, mas lógicas), tornam no 

final tudo mais compreensível e prazeroso. Saber “ser professor” não é apenas 

deter o conhecimento teórico, mas também levar os alunos a um gosto pela 

prática  

 

6.1. Expetativas para o Futuro 

 

 Não podendo fugir à realidade que o nosso país atualmente atravessa, 

incluindo o sistema estabelecido, em que como se sabe as saídas profissionais 

não são de forma alguma positivas, a aposta na educação e na formação 

nunca devem de ser deixadas de parte. Um país e o povo que dele faz parte, 

cultiva-se e constrói-se através da procura do saber que leva a que as suas 

capacidades mentais evoluam e consequentemente levem a uma análise mais 

profunda e refletida. 

 A carreira docente é também afetada por esta maré, que cada vez se 

encontra mais vazia. Para além de esta profissão ser afetada pelos índices de 

desemprego, está também ameaçada pelo sistema político implementado. 

Cada vez mais se ouve falar na desmotivação dos professores, nas condições 

precárias em que por vezes trabalham, dos horários a que estão sujeitos, e em 

conciliação com tudo isto temos ainda os cortes orçamentais na educação. 

Posto isto, obviamente que as minhas perspetivas para o futuro nesta 

área não são as mais otimistas. Tenho conhecimento que as saídas 

profissionais para além de diminutas têm bastante concorrência. Contudo o 

mundo avança pela constante luta das pessoas e desta eu posso fazer parte, 

sem estar dependente de nada nem de ninguém. Do que depender de mim 

lutarei pelos meus interesses e, acima de tudo, pelos dos alunos, pois para 

existir uma reformulação no ensino, temos de começar pelos professores. As 

metodologias dantes utilizadas têm de ser substituídas pelas mais recentes 

(nas quais eu me revejo) e é desta forma que o meu sonho se torna 

“realidade”, pois, mais tarde ou mais cedo, as oportunidades surgirão. No 
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entanto surgirão para aqueles que se sobressaem e que lutam diariamente 

fugindo ao “sedentarismo profissional”. 
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Anexo I – Questionário de Atividade Física 

 

QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Este questionário pretende conhecer os teus hábitos relativos à atividade 

física. 

LÊ com atenção e responde colocando um X no quadrado 

correspondente. 

1. Fazes atividades desportivas fora da escola (num clube ou noutro sitio)? 

Nunca 
Menos de uma vez por 

semana 

Pelo menos uma vez 

por semana 
Quase todos os dias 

1  2  3  4  

 

2. Participas em atividade física de lazer (sem integrar nenhum clube)? 

Nunca 
Menos de uma vez por 

semana 

Pelo menos uma vez 

por semana 
Quase todos os dias 

1  2  3  4  

 

 

3. Para além das atividades letivas quantas vezes praticas atividade física ou desporto, pelo menos 20 

minutos? 

Nunca 
Menos de uma 

vez por mês 

Entre uma vez por mês e 

uma vez por semana 

2 ou 3 vezes por 

semana 

4 ou mais vezes por 

semana 

1  2  3  4  5  
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4. Fora do tempo escolar quanto tempo dedicas à prática de atividades físicas e desportivas ao ponto 

de ficares ofegante (a respirares depressa ou com dificuldade) ou transpirado/a? 

Nunca Entre meia hora e 1 hora 2 a 3 horas 4 a 6 horas 7 horas ou mais 

1  2  3  4  5  

 

 

5. Participas em competições desportivas? 

Nunca participei Não, mas já participei Sim, ao nível escolar Sim, ao nível de um clube 

1  2  3  4  

 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO! 
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Anexo II – Inquérito Sociográfico sobre Carreiras 

Desportivas 

Inquérito Sociográfico sobre Carreiras Desportivas 

HÁBITOS DESPORTIVOS:  

1-Com que idade iniciaste a tua prática desportiva num clube? 

__________anos.  

2- Lembras-te porque começaste a praticar desporto? (refere os 3 principais 

motivos)  

(Nota: Apenas um motivo assinalado com um “X” em cada coluna)  

   1º Motivo 2º Motivo 3º Motivo 

Escolha dos pais    

Os irmãos já 

praticavam 
   

Outros familiares já 

praticavam 
   

Pelos amigos/as    

Gosto pessoal    

Prescrição médica    

Outro motivo qual? 

________________ 
   

  

3- Os teus amigos/as praticam desporto?  

1  Todos  2  Maioria  3  Alguns   4  Nenhum  

4- Os teus amigos/as, costumam assistir aos teus jogos?  

1  Todos  2  Maioria  3  Alguns   4  Nenhum  

 5- Na tua opinião, qual é o grau de importância que os teus amigos/as dão ao 

teu desempenho na competição?  
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1  Todos  2  Maioria  3  Alguns   4  Nenhum  

  HÁBITOS DESPORTIVOS DA FAMILIA  

1- Algum dos teus familiares pratica ou já praticou desporto federado?  

1 Pai 2 Mãe 3 Irmãos 4 Irmãs 5 Avós 

6 Avôs 7 Tios 8 Tias 9 Primos 10 Primas 

11 Nenhum 12 Outro qual? 

_________________________________________ 

 

2- Algum dos teus familiares pratica alguma atividade físico - desportiva?  

1 Pai 2 Mãe 3 Irmãos 4 Irmãs 5 Avós 

6 Avôs 7 Tios 8 Tias 9 Primos 10 Primas 

11 Nenhum 12 Outro qual? 

_________________________________________ 

 

APOIOS PARA A PRÁTICA 

1- Na tua opinião qual é o grau de importância que os teus pais dão ao teu 

desempenho na competição?  

1  Grande  2  Média   3  Reduzida  4  

Nenhuma  

2- Na tua opinião qual é o grau de importância que os teus pais dão à tua 

prática desportiva?  

1  Grande  2  Média   3  Reduzida  4  

Nenhuma  

3- Os teus pais costumam acompanhar-te ao local dos treinos?  

 1  Sim  2  Não  

4- Os teus pais costumam acompanhar-te ao local dos jogos/provas?  

 1  Sim  2  Não  
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5- Com que regularidade os teus pais costumam assistir aos teus jogos? 

1  Sempre  2  Às vezes  3  Raramente  4  Nunca  

6- Consideras que os teus pais te incentivam a continuar a praticar desporto?  

1  Muito   2  Pouco   3  Nada  

7- Os teus pais apoiam-te financeiramente para a aquisição de material 

desportivo, e outros gastos com a prática de desporto?  

 1  Sim  2  Não  

 

 

 

OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO. 

 


